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WAGA TRADYCYJNA
SKLEPOWA (KAT137)
Cena

69,00 zł

Numer katalogowy

KAT137

Opis produktu
WAGA TRADYCYJNA SKLEPOWA KLEIN
Lubisz bawić się w "sklep"? Jesteśmy na to przygotowani! Mamy dla Ciebie tradycyjną wagę sklepową, która zważy owoce, jak
i warzywa do 250 gramów.
Przyrząd został utrzymany w czerwono-żółtej kolorystyce, która przyciągnie niejednego klienta do Twojego sklepiku! Posiada
kilka funkcji: pokazuje klasyczną wagę produktu, obniża się podczas ważenia oraz wskazuje wagę z przodu i tyłu. Umożliwia
maluszkowi zabawę w odgrywanie ról, podczas której rozwija swoją wyobraźnię oraz stymuluje rozwój manualny i ruchowy
dziecka. Szalona zabawa oraz naturalny proces rozwoju w jednym! Zaczynamy pracę w naszym sklepiku!
Produkty wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest bezpieczne dla dzieci oraz odporne na zarysowania i
uszkodzenia.

Wiek dziecka: 3+
Nr katalogowy: 9322
Liczba elementów: 1
Producent: KLEIN
Wymiary opakowania: wys. 25,5 cm x szer. 16,5 cm x gł. 15 cm
Klein – to niemiecka, rodzinna firma działająca na rynku od 1949 roku z bardzo ciekawą historią i tradycją. Powstała w fabryce
szczotek i mioteł, a na pierwszy pokaz zabawek wyruszyli w 1959 roku tylko z trzema zabawkami: szczotką, miotłą i
łopatą…Tak zaczęła się popularność mini sprzętu do pracy w domu, przyrządów do majsterkowania czy pracy w ogrodzie dla
małych pomocników. Dzisiaj Klein to jeden z największych w Europie producentów zabawek dla dzieci. Ponad 150 osób dba o
rozwój firmy, a zabawki są produkowane nie tylko w Niemczech, ale i między innymi w Anglii, Francji czy Hiszpanii. Nawiązana
została współpraca z takimi firmami jak Braun, Bosch, Miele czy Vileda, co pozwala na ciągły postęp i zapewnia odwzorowanie
zabawek nawet w najmniejszych szczegółach ku uciesze najmłodszych. Rodziców zaś, najbardziej cieszy doskonała jakość
zabawek i niesamowite walory edukacyjne.
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