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Link do produktu: https://magtom.pl/zestaw-klocki-90-paleczek-i-60-kulek-w-sumie-150-elementow-do-powiekszenia-innychzestawow-klockow-color-p-279.html

ZESTAW Klocki 90 pałeczek i 60
kulek w sumie 150 elementów do
powiększenia innych zestawów
klocków COLOR
Cena brutto

85,00 zł

Cena netto

69,11 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZM150col

Opis produktu
Dopiero rozpoczynasz zabawę z klockami magnetycznymi? Zastanawiasz się czy Twoje dziecko będzie się nimi
chętnie bawiło? Zabrakło elementów do konstrukcji?
Tylko teraz 90 pałeczek i 60 kulek do powiększenia innych zestawów zabawek magnetycznych lub jako zestaw
startowy!
Wybierając ten zestaw kupujesz pałeczki wielokolorowe z kulkami !
Kulki pasują do wszystkich zestawów fi 12mm !!!
Długość tych pałeczek to 27mm.
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Klocki są kompatybilne z klockami GEOMAG. Klocki mogą konkurować z ORYGINALNYMI klockami różnych
przodujących firm, ponieważ materiały z jakich są wykonane są najwyższej jakości i robione na
najnowocześniejszych wtryskarkach do plastiku.
BOGATA GAMA KOLORÓW.
Klocki magnetyczne to doskonały prezent edukacyjny dla dziecka, rozwijający jego wyobraźnię oraz zdolności
konstrukcyjne. Nasz produkt jest idealnym pomysłem na pozytywne spędzenie wolnego czasu zarówno dla
dzieci jak i dorosłych - to bardzo wciągająca zabawka. Z magnetycznych pałeczek i kul, które łączą się ze sobą
za pomocą oddziaływania pola magnetycznego tworzą dwu, trójwymiarowe figury i obiekty o dowolnym
kształcie oraz rozmiarze. Wykonane konstrukcje mogą być ponadto ciekawym elementem dekoracyjnym.
Klocki magnetyczne to zabawka edukacyjna, która może w łatwy sposób pomóc w zrozumieniu zasad geometrii,
matematyki czy chemii.
Zabawki posiadają udowodnione właściwości terapeutyczne i antystresowe.
Materiały z jakich są wytworzone zabawki NIE zawierają żadnych składników zagrażających życiu i zdrowiu
dziecka. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od trzeciego roku życia, możliwość połknięcia małych elementów
przez dziecko.

Zestaw zawiera to co widać poniżej na zdjęciu.
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Zestaw spakowany w kartonik biały.

Inne zestawy i długości klocków też kupisz u nas w sklepie:
https://magtom.pl/klocki-magnetyczne-kids-color-150-elementow-zielone-p-523.html

Aby kupić klocki w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość klocków-zestawów jaką chcecie Państwo
nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką" lub wcisnąć na swojej klawiaturze przycisk ENTER.
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