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Link do produktu: https://www.ramiz.katowice.pl/zestaw-kuchenny-zestaw-akcesoriow-p-7041.html

Zestaw Kuchenny Zestaw
Akcesoriów
Cena brutto

84,00 zł

Cena netto

68,29 zł

Dostępność

Dostępny

Magazyn centralny

180 szt

Numer katalogowy

ZDZ.K8832-4

Kod producenta

ZDZ.K8832-4

Karton zbiorczy

12

Opis produktu

Mam okazję zaoferować Państwu:
nowy,
wyjątkowy,
inspirujący,
edukacyjny
zestaw kuchenny garnki z akcesoriami (K8832-4)
Świetny zestaw dla dzieci które lubią bawić się w kucharza.
Bogato wyposażony, niesamowity zestaw kuchenny z pewnością spodoba się każdemu miłośnikowi kuchni i gotowania.
Zabawka przeznaczona jest dla dzieci już od 3 – go roku życia.
Wymiary opakowania:
ok. 47,5 cm x 41,5 cm x 10,5 cm.

Zawartość zestawu:
duży garnek z pokrywką ok. 8 cm x 12 cm,
garnek z pokrywką ok. 17 cm x 4 cm,
garnek z pokrywką ok. 15 cm x 4 cm,
garnek z pokrywką ok. 11 cm x 4 cm
łyżka do mięsa ok. 13 cm x 2,5 cm,
tłuczek ok. 13 cm x 4,5 cm,
nóż, tasak ok. 14,5 cm x 3,5 cm,
nóż ok. 13,5 cm x 2,5 cm,
chochelka ok. 14 cm x 2,5 cm,
łyżka ozdobna ok. 14 cm x 3,5 cm,
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łopatka ok. 13 cm x 5 cm,
łopatka do tortu ok. 17 cm x 4 cm,
obieraczka ok. 12 cm x 2 cm,
otwieracz ok. 12,5 cm x 4,5 cm,
6 x świeczka do tortu ok. 6,5 cm x 0,5 cm,
tort na rzepy ok. 15 cm x 5 cm,
3 x puszka soku pomarańczowego ok. 5,5 cm x 4 cm,
puszka soku wiśniowego ok. 5,5 cm x 4 cm,
puszka kukurydzy ok. 5,5 cm x 4 cm,
winogrono na rzepy ok. 8 cm x 5 cm,
pomarańcza na rzepy ok. 6 cm x 7 cm,
banan na rzepy ok. 12 cm x 3 cm,
jabłko na rzepy ok. 6,5 cm x 6 cm,
cytryna na rzepy ok. 8 cm x 5 cm,
truskawka na rzepy ok. 7 cm x 5 cm,
arbuz na rzepy ok. 7 cm x 6,5 cm.
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