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Viga 44020 PolarB Labirynt
przestrzenny Zoo
Cena brutto

47,90 zł

Cena netto

38,94 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3257

Kod EAN

6971608440205

Producent

Viga

Opis produktu
Viga 44020 PolarB Labirynt przestrzenny Zoo
Seria zabawek PolarB powiększa się o nowości które nie tylko zachwycają kolorami. Zabawki doskonale wspomogą rozwój
zdolności manualnych oraz koordynacji ręka-oko.
Labirynt przestrzenny należy do najczęściej wybieranych zabawek dla dzieci w wieku powyżej pierwszego roku życia.
Drewniana podstawa labiryntu pomalowana w paski na których znajduje się podobizna Misia. Do podstawy przymocowano
dwa kolorowe pręty na których umieszczone są różnokolorowe korale a wśród nich znajdziemy także postaci zwierzątek z zoo.
Pętle labiryntu przestrzennego tworzą wyzwanie dla małych rączek dziecka. Manipulowanie koralikami sprawia masę radości,
a przede wszystkim jest wciągające.
Zbierz całą kolekcje edukacyjnych zabawek PolarB:
- Viga 44020 PolarB Labirynt przestrzenny Zoo
- Viga 44023 PolarB Przyjaciele z ZOO do ciągnięcia
- Viga 44025 PolarB Jeż Jerzy 2w1 sorter do ciagnięcia
- Viga 44026 PolarB Cymbałki z Misiem
- Viga 44028 PolarB Chodzik edukacyjny
- Viga 44042 PolarB Piramidka edukacyjna Piesek
- Viga 44044 PolarB Przeplatanka sznurowanka
Seria zabawek PolarB powstała aby sprostać oczekiwaniom rodziców, którzy chcą aby ich dzieci rozwijały zdolności poprzez
zabawę.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w „polarne” barwy, które zadowolą
każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy
nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa ( EN71 i ASTM).
Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.
Wymiary opakowania:
dł: 186mm x wys: 132mm x szer: 185mm

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Sp. z o.o. Sp. k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w
całości lub części bez zgody.
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