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Produktfunktioner
• Et tidsrejsende byggeprojekt for voksne – Med denne LEGO® Architecture model (21058) kan 
du opleve, hvordan Den store pyramide i Giza og det omkringliggende område kan have set ud i 
oldtiden
• Tværsnitsmodel – Løft den udvendige del af for at afsløre det transportsystem, der muligvis blev 
brugt til at flytte sten under op = førelsen. Kig ind i modellen bagfra for at se konge- og 
dronningekamrene samt hovedtunnelerne
• Detaljeret landskab – En del af Nilen med 2 LEGO® klodsversioner af feluker (gammeldags 
både), 2 små pyramider, 2 dødstempler, sfi = nks-statuer, en landsby til arbejdere og en obelisk
• Gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette byggesæt til en ven eller et familiemedlem, der har 
besøgt eller drømmer om at besøge den store pyramide, eller som blot elsker arkitektur, historie 
og rejser
• Byg, udstil og kombiner – Modellen er over 20 cm høj, 35 cm bred og 32 cm dyb og kan 
forbindes med en anden model (sælges separat) for at skabe en hel pyramide
• Kreativ byggerejse – Dette byggesæt med 1.476 elementer er designet til at give en fordybende, 
udfordrende byggeproces, der giver fornyet energi og en berigende succesfornemmelse
• Trinvis guide – Indeholder et hæfte med illustreret vejledning samt oplysninger om historien 
bag Den store pyramide Antal klodser 1476  
Pris Vejl. 1199,00 / 782,13  eks moms

21058 Den store pyramide i Giza V29
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Produktfunktioner
• Et byggeprojekt for voksne – Denne LEGO® Architecture Skyline Collection-model (21057) 
genskaber nogle af Singapores mest ikoniske bygninger i LEGO stil
• Vartegn i LEGO® klodser – Marina Bay Sands, OCBC Centre, One Raffles Place, Lau Pa Sat (også 
kaldet Telok Ayer-markedet), Fullerton Hotel Singapore og Supertree Grove ved Gardens by the 
Bay
• Landskabsdetaljer – Sæt LEGO® elementer på for at symbolisere Singapore-floden og byens 
træer, og opdag byggeteknikker, så du kan fastgøre bygninger i forskellige vinkler på byggepladen
• Gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette kreative byggesæt til en ligesindet, der har besøgt eller 
drømmer om at besøge Singapore – eller bare elsker rejser, historie eller arkitektur
• Byg og udstil – Denne arkitektoniske skylinemodel er over 16 cm høj, 28 cm bred og 9 cm dyb 
og kan udstilles derhjemme eller på kontoret
• Fordybende oplevelse – Dette byggesæt med 827 elementer er en godbid for samlere og er 
beregnet til at føre dig ud på en kreativ byggerejse, så du kan føle dig afslappet, genopladet og 
rigt belønnet
• Trinvis vejledning – Der medfølger et hæfte med illustreret byggevejledning samt oplysninger 
om Singapore og den inspiration, der ligger bag modellens design
• LEGO® samlersæt til voksne – LEG Antal klodser 827  
Pris Vejl. 549,00 341,52 eks moms

21057 Singapore V29
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Produktfunktioner
• Denne LEGO® Architecture fremvisningsmodel af Det Hvide Hus (21054) indfanger på 
smukkeste vis det nyklassicistiske stil og pragt ved denne verdensberømte bygning, der har været 
bopæl for alle amerikanske præsidenter siden 1800.
• Nyd dette LEGO® byggesæt til voksne, der omfatter detaljer såsom selve boligen, vestfløjen, 
østfløjen og søjlegangene, der binder Det Hvide Hus sammen, samt rosenhaven og Jacqueline 
Kennedy-haven.
• Modellen kan nemt opdeles i 3 sektioner, så de arkitektoniske detaljer kan nærstuderes. Den 
har også en LEGO® klods med inskriptionen "The White House" som prikken over i'et på en 
udstillingsgenstand, der kan vække interesse.
• Hvis du har besøgt eller drømmer om at besøge Det Hvide Hus på 1600 Pennsylvania Avenue i 
Washington, D.C., eller du bare elsker alt, der har med rejser, arkitektur, historie og design at 
gøre, er dette det helt rigtige kreative byggesæt til dig.
• Denne bygbare LEGO® Architecture model er over 11 cm høj, 47 cm bred og 20 cm dyb og er en 
fantastisk udstillingsgenstand derhjemme eller på kontoret. Det er også den bedste gave til 
kreative venner.
• Bruger ingen batterier – dette stilfulde gør det selv-projekt handler om, at du kan genskabe Det 
Hvide Hus med LEGO® klodser og fordybe dig i en fokuseret aktivitet, der efterlader diLEG Antal 
klodser 1483  
Pris Vejl. 899,00 / 559,25 eks moms

21054 Det Hvide Hus V29
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Produktfunktioner
• LEGO® Architecture fortolkning af Paris.
• Omfatter et udvalg af de berømte vartegn i Paris, nemlig Triumfbuen, Champs-Elysées, Tour 
Montparnasse, Grand Palais, Eiffeltårnet og Louvre samt områder med græs og træer.
• Det medfølgende hæfte indeholder information om designeren, hver bygnings arkitektur og 
historie samt historiske fakta om Paris og byens arkitektoniske arv (kun på engelsk og fransk; 
udgaver på andre sprog kan downloades på LEGO.com/architecture).
• Indeholder en 4x32-byggeplade med dekorativ Paris-navneplade.
• Byg dine egne modeller af verdens mest dynamiske byer med LEGO® Architecture Skyline 
Collection.
• LEGO® Architecture sæt er en hyldest til verdens arkitektoniske mesterværker i LEGO form og er 
udviklet til alle rejse-, design-, arkitektur- og historieentusiaster.
• Sættet indeholder over 694 elementer.
• Modellen er over 22 cm høj, 28 cm bred og 11 cm dyb. Antal klodser 649

Pris Vejl. 449,00 /278,75 eks moms

21044 Paris V29
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Produktfunktioner
• LEGO® Architecture fortolkning af det arkitektoniske vartegn Frihedsgudinden.
• Meget nøjagtig sokkel med skjold- og murstensdetaljer, søjlebalkoner, samt statue af 
Frihedsgudinden med flagrende gevandter, 7-takket krone, ikonisk tavle og gylden fakkel.
• Det medfølgende hæfte indeholder information om designeren, arkitekturen og historien bag 
bygningsværket (kun på engelsk og fransk; udgaver på andre sprog kan downloades fra 
LEGO.com/architecture).
• LEGO® Architecture serien er en hyldest til verdens arkitektoniske mesterværker i LEGO form –
perfekt til rejse-, arkitektur-, historie- og designentusiaster.
• Sættet indeholder over 1.685 LEGO® elementer.
• Nyd en behageligt udfordrende og berigende byggeoplevelse med dette LEGO® Architecture 
sæt.
• Modellen er over 44 cm høj, 14 cm bred og 14 cm dyb. Antal klodser 1685

Pris Vejl. 849,00 / 535,25 eks moms

21042 Frihedsgudinden V29
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Produktfunktioner
• LEGO® Architecture fortolkning af London.
• National Gallery, Nelson's Column, London Eye, Big Ben (Elizabeth Tower) og Tower Bridge.
• Themsen gennem London er afbildet med gennemsigtige fliser.
• Tower Bridge kan åbnes for at tage imod de indkommende skibe.
• Det medfølgende hæfte indeholder information om designeren, arkitekturen og historien bag 
hver bygning samt historiske fakta om Lo = ndon og byens arkitektoniske arv (kun på engelsk; 
udgaver på andre sprog kan downloades på LEGO.com/architecture).
• 4x32-byggeplade med dekorativt byskilt.
• Byg dine egne modeller af verdens smukkeste byer med LEGO® Architecture Skyline Collection.
• LEGO® Architecture serien er en hyldest til verdens arkitektoniske mesterværker i LEGO form –
perfekt til rejse-, design-, arkitektur- og historieentusiaster.
• Over 460 LEGO® elementer – alderssvarende byggeoplevelse for alle over 12 år.
• Modellen er over 15 cm høj, 28 cm bred og 8 cm dyb. Antal klodser 468
Pris Vejl. 399,00 / 248,20 eks moms

21034 London
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Produktfunktioner
• LEGO® fortolkning af New York Citys skyline.
• Flatiron-bygningen, Chrysler-bygningen, Empire State Building, One World Trade Center og 
Frihedsgudinden.
• Det medfølgende hæfte indeholder information om designeren, arkitekturen og historien bag 
hver bygning samt historiske fakta om New York City og dens arkitektoniske arv (kun på engelsk; 
udgaver på andre sprog kan downloades på LEGO.com/architecture). Husk at bede dine forældre 
eller din værge om lov, før du går på nettet.
• 4x32-byggeplade med dekorativt byskilt.
• Byg dine egne modeller af verdens smukkeste byer med LEGO® Architecture Skyline Collection.
• LEGO® Architecture serien er en hyldest til verdens arkitektoniske mesterværker i LEGO form –
perfekt til design-, arkitektur- og historieentusiaster.
• 26 cm høj, 25 cm opdrættet og 4 cm dyb. Antal Klodser 598

Pris Vejl. 399,00 / 248,20 eks moms

21028 New York
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