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Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/osiolek-polly-donkey-p-1429.html

Milly Mally Osiołek Polly Donkey
Cena brutto

289,00 zł

Cena netto

234,96 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2367

Kod producenta

Milly Mally

Kod EAN

5901761124330

Opis produktu
Rodzina zwierzątek Polly się powiększyła o Słonika, Osiołka, Pieska oraz Misia. Wszystkie zaprojektowane zostały z myślą o Maluszkach (w wieku 12m+) dla których tradycyjne koniki na biegunach są za
duże. Wygodne, wyprofilowane siedzisko w kształcie kanapy i regulowane pasy zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas beztroskiego bujania i przemieszczania maluszka.

Bujaczek posiada drewniane bieguny z podnóżkami i rączki, które pomogą zachować równowagę podczas zabawy oraz zestaw składanych kółek z antypoślizgową nakładką, dzięki którym w kilka sekund
można zamienić go w cudowny pluszowy pojazd.

Bujak wykonany jest z mięciutkiego i delikatnego w dotyku pluszowego materiału. Posiada również, interaktywne uszka oraz chusteczkę pod szyją lub kantar*. Przy naciśnięciu jednego z uszek
rozlegnie się odgłos zachęcający do zabawy.

Maluszek bawiąc się musi skoordynować ruchy z bujaczkiem, co stymuluje jego koordynację ruchową i rozwija wyobraźnię oraz poprawia zmysł równowagi.

Zwierzątka z rodziny bujaków Polly szybko staną się najlepszym towarzyszem zabaw.

Charakterystyka:

- drewniane rączki i płozy z podnóżkami

- regulowany pas bezpieczeństwa

- stabilna konstrukcja

- interaktywne uszy

- rozkładane kółka z antypoślizgową nakładką

- od 12-36 miesięcy

- do 30 kg

- wygodny fotelik z oparciem

- chustka*

- kantar*

- mięciutki materiał

- deklaracja zgodności CE

- zabawka wymaga dwóch baterii typu AA. Kieszeń z bateriami schowana pod brzuchem zabawki.
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* opcjonalnie w zależności od modelu

Wymiary produktu:

Wysokość: 49 cm

Wysokość na kółkach: +3 cm

Długość płóz: 68 cm

Długość bujaka: 53 cm

Szerokość: 34 cm

Wysokość do siedziska: 33 cm

Wysokość od podnóżka do siedziska: 26 cm

Wymiary wewnętrzne siedziska:

Długość: 18 cm od karku do oparcia*

Szerokość siedziska 18 cm*

Wysokość oparcia 15 cm*

Szerokość rączek: 30 cm

*Materiał w oparciu dodatkowo się ugina do 4 cm

Wymiary opakowania:

dł: 61 cm x wys: 47 cm x szer: 36 cm

Waga produktu:

Netto: 3,7 kg

Brutto: 4,7 kg

Dostępne kolory
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