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LEGO CREATOR 31081
Skatepark
Cena

144,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

31081

Kod EAN

31081

Ilość klocków

422 szt.

Rok wydania

2018

Wiek

8-12 lat

Opis produktu
Stwórz własne wymarzone miejsce z zestawem Skatepark 3 w 1.
Budynek ma szczegółowe wnętrze z radiem, telewizorem i sofą, a także
dużą rampę deskorolkową na zewnątrz, drabinki, ściankę wspinaczkową
i kosz do koszykówki. Możesz też wybrać się na przejażdżkę na
hulajnodze lub spróbować swoich sił w malowaniu graffiti. Moduły do
budowania LEGO® Creator można z łatwością łączyć w dowolny sposób
i zmienić wygląd Skateparku, zamieniając miejscami okna, drzwi i inne
jego części. Ten model konstrukcyjny 3 w 1 można też przebudować na
salon gier z automatami i narożną kawiarnią lub na skatepark na
świeżym powietrzu z emocjonującym torem deskorolkowym. Zestaw
zawiera dwie minifigurki gotowe na ciekawe przygody.
W zestawie dwie minifigurki: chłopiec i dziewczyna gotowi na
ciekawe przygody.
Model ma szczegółowe wnętrze, rampę deskorolkową, ściankę
wspinaczkową i kosz do koszykówki, a także deskorolkę i hulajnogę.
W środku budynku znajduje się telewizor, radio, sofa oraz plakat
przedstawiający Wyścigówkę LEGO® Creator.
Model ma kolorową fasadę zbudowaną z czerwonych, beżowych,
żółtych, zielonych, brązowych i szarych klocków.
Poćwicz skoki na hulajnodze na wielkiej rampie, spróbuj wspinaczki
na ściance, pohuśtaj się na drabinkach, pochwal się swoimi
umiejętnościami deskorolkowymi, porzucaj piłką do kosza lub
pooglądaj telewizję i spędź trochę czasu z przyjaciółmi.
Moduły do budowania LEGO® Creator można z łatwością łączyć w
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dowolny sposób i zbudować rampę deskorolkową na dachu albo
zmienić wygląd budynku, zamieniając miejscami okna, drzwi i inne
jego części.
Przeżywaj kolejne przygody z tym modelem 3 w 1. Przebuduj go na
salon gier z automatami i narożną kawiarnią albo na skatepark na
świeżym powietrzu ze wspaniałym torem deskorolkowym i kamerą
telewizyjną.
Ten zestaw do budowania jest odpowiedni dla dzieci w wieku 8–12
lat.
Skatepark ma ok. 16 cm wysokości, 23 cm szerokości i 13 cm
głębokości.
Salon gier ma ok. 7 cm wysokości, 22 cm szerokości i 17 cm
głębokości.
Skatepark na świeżym powietrzu ma ok. 6 cm wysokości, 18 cm
długości i 19 cm szerokości.
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