Informacje o produkcie
Utworzono 23-06-2018

Wózek dla lalek Smoby MAXI COSI Quinny Spacerówka Głęboki Gondola Fotelik
5w1 550389
Cena :
359,00 zł

272,90 zł
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Nr katalogowy : 550389
Producent : SMOBY
Dostępność : Dostępny-wysyłka 24 h
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Psychologowie uważają iż bardzo ważne dla rozwoju dziecka jest to
by miało zabawki, które pozwalają mu naśladować zachowania
dorosłych . Zestawy z małymi ludzikami, serwisy do kuchni, zestawy
do majsterkowania, zabawkowe telefony oraz mebelki i wózki dla
lalek i lalki dzidziusie to wszystko pomaga dziecku uczyć się świata.
Maxi Cosi Wózki SMOBY wózek dla lalek spełnia te wymagania.
Od dziś Twoja córeczka będzie mogła zabierać swojego bobasa na długie spacery, a sprawi to nowy wózek dla lalek
Maxi Cosi.
Wózki dla lalek w odcieniach różów i jasnych szarości, są przeznaczone dla lalek do 42 cm.
Ten wózek Maxi Cosi zawiera spacerówkę, gondolę oraz fotelik.
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Maxi Cosi od SMOBY cechuje: ciekawe wzornictwo oraz bezpieczeństwo zabawy. Bardzo wysoka jakość
wykonania!
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Wózki dla lalek są stabilne, a skrętne kółko zapewni pełen komfort i bezpieczeństwo zabawy.
Dla jeszcze większego komfortu jazdy, wózki dla lalek wyposażono w cichobieżne koła z oponami z pianki
poliuretanowej, o twardości przypominającej prawdziwe, nadmuchiwane opony.
Ten rewelacyjny wózek dla lalek Maxi Cosi zapewni długą, wspaniałą zabawę dla dzieci, a wózki dla lalek to schronienie
i miejsce do spania.
Wózek dla lalek Maxi Cosi od firmy S M O B Y to najwyższej jakości oryginalny, francuski produkt, który
posłuży Twoim dzieciom przez wiele lat..
49 dł. x 41 szer. x 70 wys. (cm) od 3 lat
Smoby Berchet to francuska firma z tradycjami sięgającymi roku 1924, należąca obecnie do niemieckiego koncernu
zabawkarskiego Simba-Dickie Group, tworząca, produkująca i dystrybuująca bardzo szeroką gamę zabawek.
Obecnie firma sprzedaje swoje produkty m.in. pod markami SMOBY (zabawki dla najmłodszych, imitacje, piłkarzyki,
zestawy ogrodowe), BERCHET (wózki dla lalek, rowerki, pojazdy, lalki i akcesoria, zestawy ogrodowe) oraz
ECOIFFIER (zabawki plastikowe, klocki). Dziś produkty Smoby Berchet, wytwarzane w większości w Europie, cieszą się
ogromną popularnością, a cechuje je najwyższa jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Dzięki temu, iż są one
stuprocentowym gwarantem radości i dobrej zabawy dla najmłodszych, trafiły już niemal w każdy zakątek świata.
Filozofia firmy została oparta na założeniu, by towarzysząc dzieciom w trakcie ich rozwoju, oferować im nowoczesne
zabawki niosące przyjemność z zabawy, wywołujące jak najwięcej pozytywnych emocji oraz ułatwiające poznawanie
świata.
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Prezentowana zabawka posiada wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Jest oryginalna i posiada dwuletnią gwarancję Producenta.

