BRINQUEDOS

BEBÉS
FOTO

NOME

DESCRIÇÃO
Mobile em madeira.

Mobile Aviões

Dimensões: 26 x 31 x 30 cm
Idade: + 0 Anos

28,37€ + IVA (23%)

Mobile em tecido, com caixa de música.

Mobile e Caixa de
Música Sonhador

Dimensões: 22 x 30 cm, ovelhinha com 8
cm.
Idade: 0 Anos

20,98€ + IVA (23%)

Roca Peixe

Roca em madeira, com a forma de peixe, em que
as diferentes cores e formas convidam o bebé a
tocar, agarrar e manipular. Estimula os sentidos:
do tato, audição e visão.

Dimensões: 10 cm
Idade: + 0 Anos

6,91€ + IVA (23%)

Inclui guizo, anel de pétalas com folhas ruidosas.
MATERIAL: veludo, algodão / poliéster.

Roca Kay

Dimensões: 16 cm
Idade: 0 Meses

7,97€ + IVA (23%)

Urso

Experiência com todos os seus sentidos - mesmo
para os mais jovens, de aproximadamente 1 ano.
Feito deliberadamente com madeira de freixo,
com granulação mais forte e com forma ainda
mais simplificada do que nas outras figuras

Dimensões: 9.5 cm
8,09€ + IVA (23%)

Idade: 0 Anos
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Barco de Puxar

O carro de puxar. Tiram-se as rodas, coloca-se o
mastro e transforma-se num barco... Com três
passageiros muito divertidos, para brincar
isoladamente ou em conjunto.

Dimensões: 19 x 16 x 17 cm
Idade: 6 meses
31,63€ + IVA (23%)

Doudou Duende

Muito macio. Qualidade superior: algodão,
microfibra de pelúcia. Recheio com estofo de
poliéster. Lavável a 30º C.

Dimensões: 30 x 14,8 x 6,2 cm
Idade: 0 Meses
18,54€ + IVA (23%)

Camião de Tecido

Este camião é feito de algodão macio e
microfibra de pelúcia, com rodas de madeira
para poder rolar facilmente pelo chão da sala…
As rodas podem ser retiradas com grande
facilidade, basta abrir a fita de velcro.

Dimensões: 13 x 11 x 15 cm
22,60€ + IVA (23%)

Idade: + 3 Meses
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