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LEGO FRIENDS 41709
Wakacyjny domek na
plaży
Cena

255,00 zł

Numer katalogowy

41709

Kod EAN

41709

Producent

Lego

Opis produktu
Zestaw LEGO® Friends Wakacyjny domek na plaży (41709) pozwoli
siedmiolatkom i starszym dzieciom pobawić się we wspaniałe wakacje.
Zestaw wypełniony jest mnóstwem ciekawych funkcji i zabawek do
odgrywania nadmorskich scenek. W domku są dwie sypialnie, w tym
jedna z łazienką i toaletą, a do tego balkon, basen na dachu, kuchnia i
salon. Na zewnątrz jest stół do tenisa, pomost i nadmuchiwany banan
do holowania, na którym można przeżyć emocjonujące chwile na falach.
Te wszystkie atrakcje czekają na dołączone do zestawu cztery
minilaleczki LEGO Friends.
Wiele możliwości zabawy
Każdy element zestawu jest modułowy, więc kreatywne dzieci z ochotą
będą przestawiać budynki według własnego uznania. Mogą zbudować
jeden cały domek, ustawić pomieszczenia jedno na drugim w wysoką
wieżę lub złożyć trzy osobne budynki na plaży. Pomieszczenia na
piętrze można też zamieniać miejscami, co pozwala za każdym razem
bawić się na nowo.
Dodatkowa radość z budowania
Pobierz aplikację Instrukcje budowaniaLEGO — znajdziesz w niej
interaktywny przewodnik po budowaniu, który pozwala dzieciom
obracać i oglądać powstający model.
Rozwija kreatywność — modułowy zestaw LEGO® Friends
Wakacyjny domek na plaży (41709) zapewnia długie godziny
wygenerowano w programie shopGold

zabawy, ponieważ można go przebudować na dwa lub trzy osobne
budynki
Mnóstwo zabawy — w środku sypialnia z łazienką, pokój z łóżkami
piętrowymi, balkon, basen na dachu, salon z rozkładaną sofą,
kuchnia, dwa elektryczne skutery i banan do holowania po wodzie
Prezent LEGO® Friends z sześcioma postaciami — zestaw LEGO®
Friends Wakacyjny domek na plaży (41709) zawiera cztery
minilaleczki, w tym Mię z serii LEGO Friends, a także figurki delfina i
kota
Kreatywne akcesoria — w zestawie znajdziesz sporo elementów,
które inspirują do pomysłowej zabawy: w tym kontrolery do gry,
stół do tenisa oraz pompkę, którą można nadmuchać banana do
holowania
Ciekawy prezent urodzinowy dla siedmiolatków i starszych dzieci —
znasz młodego miłośnika zabawy w dom lub zabawek plażowych?
Ta kolorowa, wakacyjna zabawka zachwyci chłopców i dziewczynki
marzących o letnich wyjazdach nad morze
Zmienne wymiary — piętrowy domek ma ok. 18 cm wysokości i 26
cm szerokości, ale ponieważ jest modułowy, po przebudowaniu go
na kreatywne sposoby jego wymiary będą zupełnie inne
Świat rozrywki i przyjaźni — zaproś dzieci do wesołego Miasta
Heartlake, w którym dowiedzą się, że najwspanialsze chwile to te
spędzane z przyjaciółmi
Wysoka jakość — zestawy LEGO® Friends spełniają wymogi
najwyższych standardów branżowych, dzięki czemu zawsze do
siebie pasują i mocno się trzymają, co pozwala tworzyć solidne
modele
Gwarancja bezpieczeństwa — zabawki LEGO® są testowane na
wszelkie możliwe sposoby, aby można było mieć pewność, że
spełniają rygorystyczne światowe standardy bezpieczeństwa
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