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Nr art. 15168
KUCHNIA MASTER
ELECTRONIC XXL 21 el.
światło, dźwięk
czerwona
op. zb. 1

2e1ntów

elem

Kuchnia Master Electronic XXL 21 el.
światło, dźwięk, czerwona
Olbrzymia kuchnia dla małego kucharza, zawiera wiele realistycznych
funkcji, realistycznych dźwięków towarzyszących podczas gotowania,
urządzeń oraz akcesoria. Kuchnia trzysegmentowa: lodówka
z maszynką do robienia lodu i podawania wody, piekarnik oraz
piec do pizzy, zmywarka, express do kawy, zlew. Wyposażona
jest również w płytę dwupalnikową, Ponadto posiada wiele
przydatnych półek na wszelkie naczynia. W zestawie znajduje się
21 akcesoriów: garnki, różnej wielkości talerze, filiżanki. Kuchnia
posiada również okap oraz dwie lampki nad blatem na którym
mały kucharz przygotuje swoje pierwsze posiłki.
Wymiary produktu: D150 × S34 × W102 cm
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Nr art. 7150
KUCHNIA MASTER
ELECTRONIC DE LUXE 19 el.
światło, dźwięk,
czerwona
op. zb. 1

Kuchnia Master Electronic De Luxe 19 el.
światło, dźwięk, czerwona
Nowy „design” kuchni oraz niezwykle bogate
wyposażenie, to propozycje, których żaden
mały kucharz nie może przegapić! Kuchnia
posiada dwa blaty do przyrządzania potraw
przez dzieci, dzięki dodatkowemu modułowi
w kształcie słupka. Kuchnia posiada: pralkę,
piekarnik, płytę dwupalnikową, lodówkę.
Dodatkowo mamy do dyspozycji zlew
z kranem, półeczki, wielki okap i zestaw
garnków wraz z naczyniami. Od okapu odchodzi pałąk, na którym
znajdują się trzy lampki dające prawdziwe światło, padające na
blat. Świetna zabawa na długie godziny.
Wymiary produktu: D117 × S35 × W110 cm
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Nr art. 12186
DUŻY SUPERMARKET
MOLTO 20 el.
op. zb. 2

Duży Supermarket MOLTO 20 el.
Zestaw Supermarket to fantastyczna zabawka dla
każdego Malca uwielbiającego „zabawę w sklep”!
Znajdzie on tutaj profesjonalnie i kompleksowo
wyposażone stanowisko kasowe wprost z wielkiego
supermarketu, z warzywniakiem i sekcją mrożonek.
Supermarket wyposażony jest w wagę, kasę fiskalną,
skaner, który wydaje dźwięki po przesunięciu po
nim produktu oraz ekspres do kawy dla klientów
zmęczonych zakupami. W zestawie znajdują się
również rozmaite artykuły (20 sztuk) oferowane
do sprzedaży oraz wózek na zakupy na kółkach
(38x28x54 cm).
Wymiary produktu: D68 x S36 x W103 cm
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Nr art. 85015
KUCHNIA I GRILL 2w1
w1
DE LUXE ELECTRONIC
COOK’HOME
31 elementów

3+
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Kuchnia i grill 2w1 deLUXE
Electronic Cook’Home 31 el.
Zestaw do zabawy 2 w 1.Pozwala dziecku bawić się
w gotowanie w kuchni i w grillowanie w ogrodzie. Ta
luksusowa kuchnia zawiera piekarnik z płytą grzewczą, nad
którą zawieszony jest okap, zlew z nowoczesnym kranem
i pojemnik do przechowywania warzyw i owoców. Wersja De
luxe dodatkowo wzbogacona jest o lodówkę oraz kuchenkę
mikrofalową. W wersji electronic kuchenka mikrofalowa,
piekarnik oraz płyta grzewcza wydają realistyczne odgłosy,
a piekarniku dodatkowo jest światło. Kuchnię w prosty
sposób można przekształcić w grilla, który pięknie będzie się
komponował obok prawdziwego grilla w ogrodzie. Zestaw
zawiera 31 akcesoriów tj. warzywa, owoce a także przybory
do gotowania i telefon komórkowy. Kuchnia wyposażona
jest w dwa kółka, dzięki którym w łatwy sposób można ją
przetransportować na ogród jak i w domu.
Wymiary produktu: D104 x S37 x W100 cm
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Nr art. 85025
KUCHNIA COOKING
SCHOOL – MASTER CHEF
75 elementów

pe q

ue

op. zb. 1

Kuchnia COOKING SCHOOL
– Master Chef 75 el.
Kuchnia do NAUKI GOTOWANIA niczym
z programu Master Chef dla najmłodszych.
Kolorowa i atrakcyjna kuchnia dla najmłodszych
członków rodziny. Rozwija wyobraźnię oraz uczy
sprawności, szybkości i czystości w kuchni. Kuchnia
oferuje naukę i zabawę w jednym. Twoja pociecha
poczuje się jak w programie Master Chef. W zestawie
znajduje się 75 akcesoriów, z których dziecko może stworzyć 4 różne
potrawy – pizzę peperoni, makaron z pieczarkami, lasagne oraz lody
tropikalne. Do kuchni dołączone są przepisy do stworzenia pięknych potraw,
jak na prawdziwego szefa kuchni przystało. Stanowisko pracy wygląda tak
samo jak w programie Master Chef, znajdziemy tutaj zlew z kranem, płytę
grzewczą, piekarnik oraz dużą powierzchnię do przygotowywania potraw.
Wymiary produktu: D97 × S33 × W53 cm
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