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Garagem 2 Pisos

DESCRIÇÃO

Garagem com elevador, posto de gasolina,
estação de lavagem de carros, heliporto e
vários parques de estacionamento. Inclui 3
carros e helicóptero.

Dimensões: 39 x 27 x 25 cm
37,32€ + IVA (23%)

Boneca Lotta

Inclui casaco reversível e elástico do cabelo

Dimensões: 38 cm
Idade: + 18 meses

40,24€ + IVA (23%)

Em madeira. Inclui 6 pesos.

Balança com pesos

Dimensões: 30 x 10 x 31 cm
Idade: + 3 Anos

20,16€ + IVA (23%)
Cozinha em madeira, com: máquina de lavar
roupa, lava loiça, fogão, forno e muito espaço
de trabalho!

Dimensões: 20 x 33 x 49 cm
Idade: + 3 Anos

Cozinha
36,26€ + IVA (23%)
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Barco dos Piratas

Um barco de madeira, com grande detalhe.
Com muitos acessórios, para o que for
necessário: canhões, escadas, roda do leme,
âncora...

Dimensões: 71 x 21 x 70 cm
Idade: + 3 Anos
91,06€ + IVA (23%)

Castelo

Castelo em madeira, com 145 peças. São
muitas as formas que este castelo pode tomar,
para poder responder às exigências do
terreno...e dos adversários!

Dimensões: Caixa com 41,5x25,6x6,4
cm, contendo 145 peças de madeira.
Idade: + 3 Anos
42,11€ + IVA (23%)

Escudo em madeira, pintado, com pega em
cabedal na face posterior.

Escudo do Dragão

Dimensões: 30 x 40 cm.
Idade: + 3 Anos

14,39€ + IVA (23%)

Espada com Baínha
de Juta

Espada feita de madeira de pinho simples,
mordaça e com alças feitas de faia, alça de
couro, com 60 cm de comprimento. Bainha
feita de juta resistente, acabamento em couro
de bainha e punho da espada. O cinto é feito
de corda de cânhamo e tecido, e tem 112 cm
de comprimento.

Dimensões: Espada: 60 cm
17,80€ + IVA (23%)

Idade: + 3 Anos

Capacete com visor

Feito em cartão forte, preto brilhante, rebitado.
Visor pode ser movido para cima e para baixo,
podendo inclusive, ser retirado (está preso com
velcro). Protetor de pescoço de juta com
debrum em tecido.

Dimensões: Ajustável
Idade: + 3 Anos
15,04€ + IVA (23%)
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