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Micki
Puinen JUNARATA
radan pituus 5m

3490

sis. junavaunuja, asemarakennuksen ja muuta 
tarpeellista kalustoa!
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Yllätysten

Radio-ohjattava
ROBOTTI
liike&ääni

o-ohjattava 990

Muistathan myös 

Halpa-Hallin
lahjakortin! 

Du kommer väl 

i håg Halpa-Hallis 

presentkort!

(5, 10, 20, tai 50e)

Aherramme arkena -
lepäämme sunnuntaina.
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Emek Volvo 
TUKKIREKKA

pit. n.65cm, rekka, nosturi, 
tukit, 3+ vuotiaille

3990

dioRad990

Play @ Home
KAHVINKEITIN
* keittää leikkikahvit hetkessä
* 2x1,5V AA paristot
* 3+ vuotiaille

Play @ Home
LEIVÄNPAAHDIN
* mukana 2 leipää, jotka ponnahta-
vat ylös ajastuksen mukaan
* mekaaninen ajastus

Play @ Home
VATKAIN
* kulho, jossa vatkain pyörii
* 2x1,5V AA paristot
* 3+ vuotiaille

suhde 1:25
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Muistathan m öyöss

Halpa-Hallin
lahjakortin! 

Du kommer väl 

i håg Halpa-Hallis 

presentkort!

Joulutalosta

1790
Lasten

OMPELUKONE
* paristotoiminen,

* sis. 4 eri-väristä lankaa

Nikko Enzo Ferrari
RC-OHJATTAVA

t.
fi

49,-

Nopea ja ketterä ajettava! Auton hienouksia ovat
portaaton ohjaus ja nopeuden säätö sekä tasaus-
pyörästö ja jousitus. Taajuuskide vaihdettavissa. Pituus 
26--27cm ja nopeus 16km/h. Sis. koteloakun, laturin ja 
lähettimen pariston.

Lasten
OMPELUKONEOOMOMOMOMPPELUKONE

stotoiminen,
äristä lankaaäristä lankaa

Uutuus!

lähettim

Nikko Enzo Ferr
RC-OHJATTA

N39,-Baby Born
PYÖRÄ

3+ vuotiaille

Nopeatempoinen toimintapeli lapsille!
Neljä eläintä pelaavat pallopeliä ja puolus-
tavat omia maalejaan, kun pallot pomppivat 
ympäri pelilautaa.  Jos onnistut puolustamaan 
maaliasi koko kierroksen ajan,voitat yhden 
banaanin. Kerää neljä banaania ja voitat koko 
pelin! Lisää peliin hassu apinatuomari, niin 
peli on vieläkin jännittävämpi!

jajajja kkkk ketetttetteterärärä ajettava! Auton hienouksia
ton ohjaus ja nopeuden säätö sekä ta
tö ja jousitus. Taajuuskide vaihdettavis

7cm ja nopeus 16km/h. Sis. koteloakun/ . S s. ote oa u

Nopea
portaat
pyöräst
26--27

Hurjapäille.

Pikkuäideille.

Baby Bornin pyörässä on tukeva 
istuin selkänojalla, apupyörät, töötti 

ja tietenkin tavarakori edessä! 
Pyörää voi vetää vetonarun avulla 
(sopiva Baby Born nukelle, 43cm).

BBBBBBBBaBaBaBabbbbbbyby BBB Bornn
PYÖRÄÄ
y

3+ vuotiaillee

Uutuus!

EEEEEEEEmEmEmEm kkekek V Volvo
TUKKIREKKA

65cm, rekka, nossturi,pit. n.6
tukit, 3+ vuotiaille

Uutuus!

KOKKOLA
Palvelemme:

ma-pe klo 21 saakka ja
la klo 18 saakka

Jungle Super Ball
PELI

Home
KEITIN
ä leikkikahvit hetkessä

* paris
** sis 4 eri-väsis. 4 eri-vä

Play @ Home
PÖLYNIMURI
* paristotoiminen (ei sis.)
* imurissa turvallisen pieni imuteho
* aito imurin ääni ja isot pyörät

1690

eläkin jäpepepp lili on vie ä

JJuJunngle Super BallJJJJJJJuJuJungglllle Sup l
PELII

Uutuus!

uskomaton
   imuteho!

MMMMiMiMi kcki
Puinen JUNARA
radan pituus 5m

99

Uutuus!


