
Blue Marine, Sandsæt af genbrugt plast
Varenummer:106980

Stort, slidstærkt sandsæt lavet af genanvendt plast
fra fiskeindustrien. Et maritimt sæt med alt fra
skibe og lastbiler til skovle, forme og spande,
der giver rig mulighed for udendørs leg med vand
og sand.

Et perfekt sæt til institutionen med mange børn i leg,
der bl.a. styrker børnenes finmotorik og fantasi.

Sandsættet fra Blue Marine er legetøj lavet af
genanvendt plast, der stammer fra maritimt udstyr såsom
net og reb. Disse restmaterialer bliver omdannet til
legetøj i Hobro fremfor at ende i havene.

Blue Marine-serien indbyder til leg med sand og vand ude i
naturen - i den natur, som vi skal passe godt på og værne
om. Med Blue Marine gør dantoy et bæredygtigt, præventivt
tiltag for netop dette.

Seriens indhold er skabt med udgangspunkt og inspiration i
den maritime verden og selve skabelsesprocessen af Blue
Marine-legetøj. Det gælder helt fra indsamling og fragt af
brugt udstyr til sortering, omdannelse, genanvendelse og
produktion.

Sandsættet er danskproduceret legetøj fra dantoy fremstillet
af genanvendt restmateriale fra maritimt brugt.

Sættet består af 59 dele i fine Blue Marine-farver, der kan
variere en smule grundet produktionsprocessen.

Anbefalet aldersgruppe for dette produkt er 2 år +.

- Bæredygtigt legetøj produceret af genanvendt fiskeudstyr
- Danskproduceret
- Indeholder ingen skadelige stoffer
- Tåler maskinopvask

Sandsættet fra dantoys maritime univers, Blue Marine,
består af mange elementer, der giver rig mulighed for
fantasifulde rollelege og udforskning ude i naturen med
sand og vand.

Se produktvideo her: https://youtu.be/tLUNmk3siHo

Varenummer: 106980

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 59 dele

Varegruppe: Legetøj, ude

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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