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Link do produktu: https://lalabu.pl/worek-na-zabawki-tecza-playgo-p-471.html

Worek na zabawki Tęcza
Play&Go
Cena

145,00 zł

Numer katalogowy

609

Kod EAN

4897095300247

Opis produktu
Worek na zabawki i miejsce do zabawy w jednym W takim worku łatwo schować klocki, samochodziki, pluszaki czy inne
zabawki. Można go łatwo złożyć, rozłożyć i przenieść w inne miejsce. Po rozłożeniu worek w jednej chwili zmienia się w miejsce
do zabawy dla dzieci. Worek można zabrać ze sobą na wakacje, do znajomych, na wizytę do dziadków czy do parku. Każde
dziecko może znaleźć własne, oryginalne zastosowanie dla takiego worka w swoim pokoju. Można go powiesić, schować pod
łóżkiem czy po prostu położyć na podłodze. Worek Play&Go służy również dzieciom do nauki samodzielnego sprzątania pokoju
– wystarczy wrzucić do niego zabawki i gotowe! Wymiary: średnica 140 cm Materiał: 70% bawełna, 30% poliester Wiek: od 3
lat

O producencie
Porozrzucane w domu zabawki to zmora wielu rodziców. Dzieci lubią bawić się w różnych miejscach, nie tylko w
swoich pokojach. Przydatnym rozwiązaniem są worki na zabawki marki Play&Go, które pełnią wiele funkcji i
dodatkowo wyglądają estetycznie. Nie tylko w niejednym domu zniknie problem porozrzucanych zabawek, ale
również kłopot z ich przechowywaniem.
Marka Play&Go
Play&Go to firma pochodząca z Belgii. Specjalizuje się w tworzeniu akcesoriów do pokoju dziecięcego fantastycznych wielofunkcyjnych worków. Wyróżnia je modne wzornictwo i ciekawe kolory.
Mata i worek - 2w1
Worki 2w1 pełnią funkcję maty do zabawy i miejsca do przechowywania dziecięcych akcesoriów. Wykonane są z
odpornych na zabrudzenia materiałów a w ich obszyciu znajduje się sznurek, który po pociągnięciu zamienia matę
w worek. Obsługa produktów Play&Go jest bardzo prosta, dlatego to rozwiązanie sprawdza się w pokojach
dziecięcych.
Rodzice mają pewność, że maluchy podczas zabawy nie będą siedziały na podłodze, lecz na miękkiej macie, która
może zamortyzować upadek czy zapewnić dzieciom komfort termiczny.
Po skończonej zabawie rodzice w szybki sposób ściągną sznurek, dzięki czemu zawartość maty pozostanie w jej
wnętrzu. To z pewnością zaoszczędzi czas na sprzątanie.
Worki do kolorowania
Dzieci lubią zabawy, które rozwijają ich kreatywność. Takie są worki do kolorowania Play&Go. Występują w
zestawie z flamastrami i zapewnią rozrywkę niejednemu dziecku. Oryginalne wzornictwo znanych projektantów
stanowi dodatkową jakość tych produktów. Można kolorować je etapami, przez co dostarczą zabawy na długi czas.
Potem taki worek będzie ozdobą wielu pokojów dziecięcych. Dzięki sznurkowi jest również łatwy do powieszenia.
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Worki na zewnątrz
Zabawki na tarasie, na trawie czy na plaży również nie muszą być rozrzucone. Marka Play&Go stworzyła worki,
które można wziąć ze sobą na piknik, wycieczką czy używać w ogródku. Po rozłożeniu świetnie sprawdzą się w roli
maty do zabawy, dzięki czemu nie trzeba zabierać dla dzieci dodatkowego kocyka. Po zabawie można je łatwo
otrzepać i schować do środka zabawki. Są świetnym transporterem dla nich.
Marka Play&Go dba o porządek i estetykę w dziecięcych pokojach, a także o rozwój maluszków. Dzięki tym
innowacyjnym rozwiązaniom dzieci uczą się dbania o porządek a przy okazji świetnie się bawią.
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