R

op. zb. 3

Nr art. 15419
MOLTO PARKING XXL
7 poziomów

MOLTO Parking XXL 7 poziomów
Solidne wykonanie i żywa kolorystyka przyciągają uwagę nawet najbardziej
wymagającego dziecka. Każdy z nas, i duży i mały, uwielbia zabawę samochodzikami.
Garaż posiada stabilną konstrukcję, a jednocześnie jest bardzo łatwy w montażu. Zbuduj
własny, niepowtarzalny parking, przygotuj z wielką starannością każdy z 7 poziomów,
umieść stację benzynową, auto Service oraz myjnie samochodową. Garaż wyposażony
w ruchomą windą dla autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą pokrętła. Połącz
wszystkie elementy i baw się wiele godzin.
GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D65 × S51 × W93 cm

3+

93 cm
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Nr art. 11410
MOLTO PARKING
Z HELIKOPTEREM
4 poziomy
MOLTO Parking z helikopterem
4 poziomy
Helikopter w zestawie.
Wymiary produktu:
D45 × S50 × W61 cm

op. zb. 4

3+

61 cm

Nr art. 11409
MOLTO PARKING
Z HELIKOPTEREM
3 poziomy
op. zb. 4

MOLTO Parking z helikopterem
3 poziomy
Helikopter w zestawie.
Wymiary produktu:
D45 × S50 × W50 cm

3+

50 cm

AUTOMATYCZNA
WINDA
HELIKOPTER
W ZESTAWIE
59
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Nr art. 5474
ELECTRONIC PARKING
5 poziomów,
światło i dźwięk

op. zb. 4

75 cm

ELEKTRONICZNE
ŚWIATŁO I DŹWIĘK

MOLTO Electronic Parking 5 poziomów
światło, dźwięk
Duży rewelacyjny garaż. Stacja benzynowa z dźwiękiem i światłem
to zestaw, który z pewnością spodoba się każdemu chłopcu.
Stabilna konstrukcja zapewnia świetną zabawę, a jednocześnie
jest bardzo bezpieczny i łatwy w montażu. Garaż posiada 5
poziomowy parking, myjnię, stację paliw, windę oraz platformę,
dzięki której szybko i bezpiecznie można opuścić pojazd bez
konieczności użycia ramp bocznych. Parking posiada czujnik
światła i dźwięku, który
uruchamia się gdy autko wjeżdża lub wyjeżdża z parkingu.
GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D57 × S56 × W75 cm

3+

60

R

op. zb. 2

Nr art. 5415
MOLTO GARAŻ
7 poziomów

MOLTO Garaż 7 poziomowy
Duży , stabilny garaż zapewni moc wrażeń i niezapomnianą radość każdemu dziecku!
W zestawie liczne akcesoria: winda, stacja benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik
naprawczy dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż wyposażony w ruchomą windą dla
autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą pokrętła. Wykonany w niebiesko żółtych
kolorach. Stabilny i łatwy w montażu.
GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D58 × S44,5 × W94

3+

94 cm
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56 cm

5tek

au tawie
es
wz
Nr art. 13426
MOLTO PARKING
3 poziomowy,
+ tor + 5 autek
op. zb. 4

MOLTO Parking 3 poziomowy + tor + 5 autek
Trzypoziomowy parking zapewni każdemu dziecku długie godziny
wciągającej zabawy. Na jednym z pięter garażu znajduje się stacja
benzynowa oraz myjnia samochodowa. Aby wyjechać na górę
można użyć ramp lub skorzystać z windy. Na 3 poziomach jest
mnóstwo miejsca do parkowania samochodzików. W zestawie
znajduje się 5 autek. Do parkingu dołączony jest tor z wiaduktem,
który może również służyć również jako tor wyścigowy.
Wysokość: 56 cm

3+

66

