
Kuglebane, JUNIOR Migoga, Basic, 22 dele
Varenummer:196502

Kuglebanen Migoga Junior Basic indeholder 22
dele, som kan samles til en kuglebane for de
mindste børn i alderen 18 mdr til 5 år.

Med Migoga Junior kan selv de mindste børn
lege med kuglebane - designet specialt til
små børn. Alle delene er store og lavet i
forskellige flotte farver, så de er nemme at
genkende. Kuglebanens dele er lette at samle
selv for små hænder. Den Ø:4,5 cm store kugle
har små perler indeni, så den laver hyggelige
raslelyde, imens den triller igennem banen,
som nogle steder bremser kuglen lidt op, så
fornøjelsen varer lidt længere...

Med Migoga Junior kuglebanerne lærer, udforsker
og leger barnet på samme tid og det bliver til
mange timers sjov og underholdning, med denne
junior kuglebane.

NB: Kan bygges sammen med andre kuglebaner
i Migoga serien.

Fra 18 måneder - 5 år.

22 farverige dele.

Lavet af plast.

Kassen måler 33 x 31 x 13 cm.

Italienske Quercetti, der har eksisteret i over
70 år, producerer legetøj til mange forskellige
aldersgrupper, men en ting har det hele til fælles,
at det kan indgå i STEM og STEAM koncepterne.

Quercetti bruger ordet STEAM, hvori A står for
"det Artistiske" og kunstneriske. Legetøjet hjælper
børn til at være kreative og bruge fantasien under
leg, samt skabe deres egne kunstværker, hvilket gør
børnene bedre til at lære andre og nye fag.

Quercettis velkendte kuglebaner hører til under
E'et i STEAM konceptet, hvor det handler om at
bygge og konsturere efter fri fantasi og altså
træne sine "Engineering-skills".

Legetøjet fra Quercetti overholder de høje krav
under EN71 del 1,2 og 3, samt ASTM og CPSIA.
Yderemere producerer Quercetti altid legetøjet
med miljøet in mente, hvorfor de gør meget for
at genbruge materialer på fabrikken i Torino,
i Italien, samt at benytte emballage af genbrugte
materialer til alle udskrifter.

"Fordybelsen, koncentrationen og de utallige
muligheder kuglebanen giver, er vi rigtig
imponerede over herhjemme. Hele STEAM konceptet
kuglebanen er bygget op efter, er helt genial.
Vi bruger nu den farverige kuglebane som en
fast rutine inden sengetid. Vi er rigtig glade
for at have fået kendskab til Migoga Junior
kuglebanen. Vi er bare kede af, at vi ikke
vidste den eksisterede noget før."
-Camilla, Legebyen.dk

Læs hele anmeldelsen på vores blog:
https://www.legebyen.dk/blog/migoga-junior-kuglebane-anmeldelse/

Varenummer: 196502

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 22 dele

Varegruppe: Lejetøj, inde

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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