BRINQUEDOS

FOTO

CASAS DE BONECAS
NOME

Casa de Bonecas
com Varanda

96,42€ + IVA (23%)

DESCRIÇÃO

Casa de bonecas de madeira, com dois
andares, varanda e terraço com toldo. O
teto tem aberturas para melhor acesso.
Aqui as crianças podem: aprender as
divisões da casa e os correspondentes
objetos e peças de mobiliário; dramatizar
um conjunto de experiências com muitos
diálogos à mistura. Tudo num ambiente de
grande diversão! A casa é complementada
pelo mobiliário correspondente. Sala de
estar, quarto, berçário, casa de banho e
cozinha. Há também muitas opções de
equipamentos
adicionais,
tais
como
escritório, móveis de jardim, iluminação,
etc..

Dimensões: 81 x 45 x 62 cm
Idade: + 3 Anos

Casa de Banho

Casa de banho 17 peças feitas de madeira
de faia: duche com cortina e chuveiro, que
está ligado com uma fita na torneira (14 cm
x 7cm); banheira (11,5 x 4,5 cm); sanita,
tapete de banho, toalheiro com toalhas;
plantas, papel higiénico, etc…

Dimensões: 23,4 x 19 x 7,6 cm
Idade: + 3 Anos
20,81€ + IVA (23%)

Casa de Bonecas
“Clara”

Uma casa de madeira, com 2 pisos, muito
aconchegante para os bonecos articulados.
Portas e Janelas envernizadas! O teto pode
ser retirado facilmente, pois é composto por
2 peças com suportes magnéticos, para
que as mãos pequenas tenham mais
espaço para brincar. A varanda e terraço
estão equipados com pinos de madeira e
encaixes magnéticos para que as crianças
tenham mais possibilidades de criar as suas
aventuras! inclui 17 peças de mobiliário, em
madeira.

Dimensões: 33 x 35 x 39 cm
Idade: + 3 Anos
64,15€ + IVA (23%)
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Cozinha

Cozinha com 30 peças em madeira de faia:
6 cadeiras (altura 8 cm); Mesa (15 x 7 cm);
Frigorífico (8,5 x 5 cm); Bancada (14,5 x 5
cm); 2 bancos e muito mais.

Dimensões: 23,4 x 18,8 x 6,8 cm
Idade: + 3 Anos

23,98€ + IVA (23%)

Casa de Bonecas
Selecta

Casa de bonecas da Selecta. Inclui um
andar, com sótão, acessíveis a partir de
três lados. Não inclui bonecos nem
decoração.

Dimensões: 71 x 38 x 53 cm
Idade: + 4 Anos

89,43€ + IVA (23%)

Mobília de Sala de Estar moderna,
composta por 24 peças. Sofá com 11,5 cm
de largura.

Sala
Dimensões: 23,4 x 19 x 7,2 cm
Idade: + 3 Anos
20,81€ + IVA (23%)
São 23 peças para combinar na casa de
bonecas.

Acessórios para
Casa de Bonecas

Dimensões: 20 x 17,2 x 4,6 cm
Idade: + 3 Anos

9,35€ + IVA (23%)

São 11 peças para combinar na casa de
bonecas.

Acessórios de
Cozinha

Dimensões: 15,2 x 13,6 x 2,4 cm
Idade: + 3 Anos

8,54€ + IVA (23%)
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São 17 peças para combinar na casa de
bonecas.

Acessórios de
Sala e Quarto

Dimensões: 13 x 12,8 x 4 cm
Idade: + 3 Anos

8,54€ + IVA (23%)

Quarto com 14 peças feitas de madeira de
faia. Roupeiro com 12 cm de altura.

Quarto

Dimensões: 23 x 18,2 x 7,4 cm
Idade: + 3 Anos

20,81€ + IVA (23%)

Casa dos Avós

Casa de Bonecas em madeira, com 2 pisos,
colorida. As portas e janelas podem ser
abertas e fechadas. Inclui 24 peças de
mobiliário (1 Quarto, 1 Sala, 1 sala de jantar
cozinha e 1 casa de banho) e 2 bonecos
(avô e avó).

Dimensões: 42,5 x 40 x 26,5 cm
Idade: + 3 Anos
56,02€ + IVA (23%)
Contém 2 ursinhos, com 8 conjuntos de
roupa, num baú de madeira.

Ursos com
Roupas

Dimensões: Altura dos bonecos: 12
cm.
Idade: + 3 Anos

20,08€ + IVA (23%)

Uma boneca, um roupeiro e 7 conjuntos de
roupa! A escolha não vai ser fácil…

Karry com Guarda
Dimensões: Roupeiro: 26 x 14 x 36
Roupa
cm
Idade: + 3 Anos
48,46€ + IVA (23%)
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