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Wózek warsztat
magnetyczny z
narzędziami Brico ‘Kids,
Janod
Cena

399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godziny

Numer katalogowy

4212

Kod producenta

399_4212

Kod EAN

3700217364786

Producent

Janod

Opis produktu
Drewniany, w pełni wyposażony wózek-warsztat francuskiej marki JANOD to idealny prezent dla małego majsterkowicza.
Dzięki 25 drewnianym elementom, zabawka wspomaga rozwój dziecka na wielu płaszczyznach: rozwija zdolności manualne,
cierpliwość, koncentrację, stymuluje wyobraźnię i umiejętności społeczne, zachęcając do odgrywania scen, imitujących
zachowanie dorosłych. Miejsca na odpowiednie segregowanie narzędzi uczą też dziecko utrzymywania porządku. W skład
zestawu wchodzą: śrubki i nakrętki (po 4 sztuki), gwoździe (4 sztuki), różnej długości listwy z otworami do mocowania (6
sztuk), 3 magnetyczne narzędzia, przyczepiane do ściany warsztatu: śrubokręt, klucz i młotek oraz 4 różnej wielkości koła
zębate. Wózek wyposażony jest też w boczne imadło oraz dolną półkę do przechowywania. Ma 4 koła, wykończone gumką,
dzięki czemu nie rysują one podłogi w domu i są ciche, oraz wygodną rączkę do prowadzenia. Dzięki znacznym rozmiarom i
wielu akcesoriom warsztatem może bawić się jednocześnie więcej niż jedno dziecko.
Warsztat zaprojektowany został we Francji. Zapakowany jest w estetyczne, kartonowe pudełko. Idealnie nadaje się na prezent.
Akcesoria do zabawy w warsztat marki JANOD utrzymane są w klasycznej kolorystyce marki, odwzorowują wiernie swoje
„dorosłe” odpowiedniki, wielkością dostosowane są jednak do dziecięcych rączek. Są bezpieczne i idealnie nadają się do
uwielbianej przez dzieci „zabawy w dorosłych”. Zostały starannie wykonane, mają przyjemny, ciekawy design, który rozwija
poczucie estetyki, a ponadto rozwijają kreatywność i motorykę małej dłoni. Odtwarzanie sytuacji znanych z obserwacji
pozytywnie wpływa również na wszechstronny rozwój dziecka, w tym kontakt z rówieśnikami i rozwiązywanie problemów.
Janod od 1970 roku niezmiennie projektuje zabawki, które są synonimem innowacyjności, francuskiego designu i najwyższej
jakości. Unikalne zabawki Janod tworzone są z drewna i innych doskonałych materiałów, a przede wszystkim z dziecięcych
marzeń! Janod – JUST PLAY
kategoria: zabawa w dom
seria: Brico'Kids
indeks: J06478
producent: Janod
wiek: 18-36 miesięcy
liczba elementów: stolik + 25 akcesoriów
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materiał: drewno
design: Francja
wymiary produktu: 37 x 35 x 44 cm
waga produktu: 5,5 kg
wymiary opakowania: 51,8 x 10 x 41 cm
bezpieczeństwo i jakość: EN71-1; EN71-2, EN71-3; REACH
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