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Kapla 100 peças

DESCRIÇÃO

100 blocos numa caixa de madeira. A
embalagem sugere muitas propostas
de construção com menos de 100
peças. Ideal para descobrir Kapla.

Dimensões: 27 x 27 x 8 cm
Idade: + 3 Anos

27,48€ + IVA (23%)
45,53€ +
IVA
(23%)

Kapla 200 peças

200 blocos e um manual de instruções
explicando as técnicas básicas de
construção. Ideal para começar a
construir.

Dimensões: 25 x 15 x 36 cm
Idade: + 3 Anos

Mais de 200 peças, que permitem a
construção de vários modelos de
castelos. Tijolos e “cimento” para
recriar os modelos propostos, ou
eventualmente outros. Mergulhando a
construção em água, a argamassa
dissolve-se,
ficando
os
tijolos
disponíveis para nova construção!
INCLUI: ferramentas (colher de
pedreiro), argamassa e instruções.

Castelo

Dimensões: 35 x 30 x 8 cm
Idade: + 6 Anos

30,49€ + IVA (23%)
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Kapla Octocolor

100 blocos coloridos. São 8 cores
para enriquecerem as suas criações,
dando-lhes outra dimensão. As cores
são: vermelho, laranja, azul escuro,
azul claro, amarelo, verde, branco e
preto.

Dimensões: 27 x 27 x 8 cm
Idade: + 3 Anos
37,32€ + IVA (23%)

Kapla 1000
peças

1000 blocos numa caixa de madeira
com
rodízios
para
facilitar
a
deslocação. Inclui 2 livros com
modelos que vão dar-lhe muitas ideias
de
construção.
Excelente
para
grandes grupos, como sejam as
escolas.

Dimensões: 38 x 38 x 39 cm
Idade: + 3 Anos
226,83€ + IVA (23%)

Construção Mota

Construa a sua própria mota, de
metal, com este kit inicial. Muito
importante para o desenvolvimento da
criatividade e do planeamento a 3
dimensões.
Inclui
manual
de
instruções e todas as ferramentas
necessárias.

Dimensões: 15 x 9 x 8 cm
Idade: + 8 Anos

10,49€ + IVA (23%)

Composto por 250 peças de madeira,
coloridas,
para
fazer
muitas
construções.

Puzzle Geo

Dimensões: do quadrado: 2.5 x
2.5 x 1 cm.
Idade: + 3 Anos

21,87€ + IVA (23%)
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