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10302 Optimus Prime V29

Produktfunktioner
• Byg et Transformers-ikon – Nyd kvalitetstid med at skabe alle detaljerne i denne LEGO® model af
Optimus Prime (10302)
• Omdannes fra robot til køretøj – Ligesom den højtelskede original kan denne LEGO® udgave af Optimus
Prime omdannes fra en robot til en lastbil og tilbage igen
• Autentisk tilbehør – Genoplev Transformers-sagaer med tilbehør såsom en ionblaster, autobotledermatrix, en Energon-økse, Energon-terning og jetpack
• Til Transformers fans – LEGO® samlermodellen af Optimus Prime er designet specielt til voksne, der er
på udkig efter deres næste f = ordybende projekt
• Oplagt til udstilling – Der medfølger en udstillingsplade, så du kan vise din passion for Transformers
• 19 bevægelige led – Udforsk alle Optimus Primes bevægelser. Åbn brystkammeret for at opbevare
autobot-ledermatrixen
• Størrelse – I lastbiltilstand er modellen over 15 cm høj, 27 cm lang og 12 cm bred. I robottilstand er
modellen over 35 cm høj
• Et projekt for voksne – Dette LEGO® sæt indgår i et sortiment designet til voksne byggefans, som elsker
smukt design, komplekse detaljer og elegant arkitektur
• Kvalitetsmaterialer – LEGO® klodser er fremstillet af materialer af høj kvalitet. De er ensartede,
kompatible og nemme at sætte sammen og skille ad have Antal klodser 1508
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10311 Orkidé V29

Produktfunktioner
• Byg din egen orkidé – Nyd et berigende byggeprojekt ved at skabe en planteudstilling, der giver hjemmet
eller kontoret et pift, med LEGO® byggesættet Orkidé (10311)
• Gør din udstillingsmodel personlig – Drej modellens stængler, blomster, rødder og blade for at skabe et
unikt look, og ombyg stilkene for at skabe nye blomsterkombinationer
• Inspireret af en rigtig orkidé – LEGO® designerne har arbejdet omhyggeligt for at skabe en model, der
ligner den ægte vare mest muligt, med et fantastisk fokus på detaljer
• Nyd byggeprocessen – Slap af, og giv dig god tid til dette byggeprojekt. Uanset om det er en gave til dig
selv eller en planteelsk = er, er sættet LEGO® Orkidé specialdesignet til voksne byggere
• Fra den botaniske LEGO® samling – Dette sæt indgår i en samling byggesæt, der er inspireret af planter
ægte og blomster og designet specielt til voksne
• Find de LEGO® elementer, der har fået et nyt formål – Sættet gemmer på LEGO elementer, der er
inspireret af andre sæt, f.eks. minifigurskjolde og dinosaurhaler, og som er brugt til at skabe bægerblade
og rødder
• Dimensioner – Denne model er over 39 cm høj, 30 cm bred og 24 cm dyb
• Et projekt for voksne – LEGO® modellen Orkidé indgår i et sortiment af byggesæt designet til voksne
byggef Antal klodser 608
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10298 Vespa 125 V29

Produktfunktioner
• Saml din egen LEGO® Vespa 125 – Byg en detaljeret udstillingsmodel af et italiensk ikon med dette
byggesæt (10298) for voksne
• Inspireret af originalen – Denne Vespa bygget af LEGO® klodser har et forhjul med sidemontering, 2
sæder, aftageligt motordæksel med en klodsbygget motor nedenunder, samt fungerende styring
• Ekstra detaljer – Modellen afrundes af Vespa-logoet, en klassisk italiensk nummerplade fra 1960'erne, et
reservehjul, en hjelm og en kurv med blomsterbuket
• Designet til Vespa-fans – For at fejre Vespas 75-års jubilæum har LEGO® designere arbejdet sammen
med det kendte livsstilsmærke om at skabe en model, som vil appellere til alle, der elsker italiensk kultur
• En sjælden farve – Modellen præsenteres i pastelblå, en af Vespas originale produktfarver og en yderst
sjælden LEGO® farve, som er designet til at appellere til LEGO fans
• Længe leve La Dolce Vita – Med sit fungerende støtteben kan modellen udstilles derhjemme eller på
kontoret som din egen hyldest til Vespa
• Størrelse – Dette samlerobjekt af en udstillingsmodel er over 22 cm højt, 12 cm bredt og 35 cm langt
• Et projekt for voksne – Dette LEGO® sæt indgår i et sortiment af byggesæt designet til voksne byggefans,
og det vil være en perfekt gaveidé til Vespa-fan - Antal klodser 1107
Pris vejl 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 2
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10282 adidas Originals Superstar V29

Produktfunktioner
• Byg og udstil en af verdens mest ikoniske sneakers med byggesættet LEGO® adidas Originals Superstar
(10282) til voksne.
• Fyldt med autentiske detaljer såsom den berømte runde tåform, 3 takkede striber, adidas-logo på pløsen
og anden Originals Supersta = r-grafik.
• Med snørebånd og emballage, der ligner en autentisk skotøjsæske, er denne LEGO® model en sjov og
realistisk hyldest til den originale adidas-sneaker.
• Er du på udkig efter de bedste gaver til adidas-fans? Denne model er ideel til alle, der elsker streetwearsamlerobjekter, og også til voksne LEGO® byggere, som er på udkig efter et anderledes projekt.
• Modellen er over 12 cm høj, 27 cm lang og 9 cm opdrættet.
• Der medfølger både udstillingsstand og faktaplade, så din sneaker-model kan indtage hæderspladsen
derhjemme eller på kontoret.
• Sættet indeholder ekstra LEGO® elementer, så du kan vælge mellem at bygge en sneaker til højre eller
venstre fod.
• Sættet LEGO® adidas Originals Superstar indgår i et sortiment af kreative byggesæt designet til voksne
LEGO fans, som sætter pris på smukt design og omhyggelige detaljer.
• LEGO® klodser er fremstillet af materialer af høj kvalitet. De er ensartede, kompatible og nemme at
sætte sammen og skille ad hver gang – sådan har det vær- Antal klodser 731
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10274 Ghostbusters™ ECTO-1 V29

Produktfunktioner
• Det ultimative ECTO-1-byggesæt til fans af LEGO® klodser og Ghostbusters™, der gerne vil bygge deres
næste modelbil eller bare sl = appe af med et fordybende hobbyprojekt.
• Dette er ikke et Ghostbusters™ legetøj. Det er et bilsæt til voksne med fungerende styring, faldlem med
spøgelsesfælde, sæde til skytte, der kan svinges ud, samt en bevægelig spøgelsesdetektor og andet
paranormalt detektor = udstyr.
• Er du typen, der går op i detaljer? Med elementer som en buet forrude, modulært rat og klods med
Ghostbusters™ logo vil dette autentiske detaljerige sæt se flot ud i hjemmet eller på kontoret.
• Denne ECTO-1-modelbil er ideel til både Ghostbusters™ fans og LEGO® fans og garanterer timevis af sjov
og en byggeoplevelse, der vil appellere til voksne. Det er en perfekt gave til alle, der vil elske at bygge en
modelbil.
• ECTO-1 er over 22,5 cm høj, 47 cm lang og 16,5 cm bred og spækket med autentiske detaljer, som du vil
være stolt over at vise frem.
• Denne bygbare model kræver ikke batterier – den drives af ren ektoplasma (okay, det var bare for sjov).
• Ud over en trinvis vejledning til at bygge modellen indeholder byggevejledningen i coffee table book-stil
designdetaljer samt historien om ECTO-1 (kun på engelsk. Udgaver på andre sprog kan downloades på
LEGO.com/ecto-1-book Antal klodser 2352
Pris vejl 1849,00 / 1262,05 eks moms Kolli 3
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10281 Bonsaitræ V29

Produktfunktioner
• LEGO® modelbyggesættet Bonsaitræ (10281) er en unik gave eller et afstressende projekt for alle, der
elsker bonsaitræer, planter eller at bygge kreativt med LEGO klodser.
• Omfatter udskiftelige elementer, så du kan style bonsaitræ-modellen med klassiske grønne blade eller
lyserøde kirsebærblomster.
• Nyd det søde frødesign, der skjuler sig i den lyserøde blomst. Med en firkantet potte og et LEGO®
podium med lamel-effekt er det elegante træ nemt at fremvise, når det er bygget.
• Dette LEGO® Bonsaitræ er ideelt til voksne, der elsker interessante LEGO byggeprojekter. Det vil også
være en fremragende gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til folk, der elsker bonsai-kunst eller
kreative projekter.
• Modellen er over 18 cm høj, 21 cm lang og 20 cm opdrættet.
• Begge sæt blade kan arrangeres helt efter byggerens ønske, hvilket gør hver model unik. Byt farverne ud
i takt med årstidernes skiften, og skab et iøjnefaldende element til hjemmet eller kontoret.
• LEGO® fans vil elske at opdage en helt ny måde at bygge på, når de udforsker de uventede former og
farver i byggesættet Bonsaitræ.
• Det flotte LEGO® Bonsaitræ er en del af den botaniske LEGO samling. Denne revolutionerende samling
omfatter adskillige elementer, der er lavet af plantebaseret plast fremstillet af sukkerrør Antal Klodser 878
Pris vejl 449,00 / 279,30 eks moms Kolli 3
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10280 Blomsterbuket V29

Produktfunktioner
• LEGO® byggesættet Blomsterbuket (10280) vil være en unik gave eller et afstressende projekt, der bliver
til en smuk blomsterudstilling lavet udelukkende af LEGO elementer. Bemærk: Vase medfølger ikke.
• Denne blomsterbuket omfatter en spændende variation af farver og interessante former, inspireret af
ægte blomster såsom roser, løvemund, valmuer, asters, margeritter og græsarter.
• Lad fantasien blomstre med tilpasningsvenlige elementer. Sæt kronblade og blade i den ønskede
position, og tilpas derefter stænglernes længde for at skabe vidunderlige arrangementer til hjemmet.
• Er du på udkig efter de bedste gaver til fødselsdage, bryllupsdage eller andre særlige lejligheder? LEGO®
sættet Blomsterbuket vil være en ganske særlig og usædvanlig gave til venner, særligt udkårne eller dig
selv – når som helst på året.
• Stænglerne har mange forskellige længder. Som eksempel er "løvemunden" med den lige stilk over 36
cm høj.
• Som den første LEGO® Blomsterbuket nogensinde indeholder dette sæt et væld af nye farver og former,
som voksne LEGO fans vil elske.
• Blomsterne er skabt af over 17 usædvanlige LEGO® elementer med realistiske former og farver for at
skabe et uventet udseende, der helt sikkert vil fange folks opmærksomhed.
• Den flotte LEGO® Blomsterbuket er en del af den botar Antal Klodser 756
Pris vejl 449,00 / 279,30 eks moms Kolli 3
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10265 Ford Mustang V29

Produktfunktioner
• Autentisk model af en Ford Mustang fra 1960'erne, der har mørkeblåt karrosseri med hvide racerstriber,
luftindtag, fælge med 5 eger og dæk med stærkt vejgreb samt et udvalg af tilpasningstilbehør.
• Åbn dørene, eller fjern tagpanelet for at få adgang til det detaljerede interiør med smukke sæder, radio,
gearskifte i midterkonsollen og fungerende styring.
• Åbn bagagerummet for at opbevare ting, og løft motorhjelmen for at afsløre en detaljeret Ford Mustang
V8-motor med batteri, slanger og luftfilter.
• Indeholder også et klistermærke med påtrykt mustang-kølergitter og 2 GT-emblemer.
• Tilpas den flotte Ford Mustang med den medfølgende turbolader, anderumpespoiler bagtil, store
udstødningsrør, frontspoiler og lattergastank.
• Vælg blandt flere forskellige nummerplader.
• Løft motorhjelmen for at se de realistiske motordetaljer.
• Juster højden på bagakslen, og få et ekstra sejt udseende!
• Denne Mustang-legetøjsbil indeholder 1.471 elementer og er egnet til alle fra 16 år.
• Specialelementer, der er nye i marts 2019: fælge med 5 eger, 2x8-klods med bue, 1x3-mustang-logoflise,
2x4-bue med "GT"-emblem.
• Modellen er over 10 cm høj, 34 cm lang og 14 cm opdrættet. Antal Klodser 1471
Pris vejl 1299,00 / 886,65 eks moms Kolli 2
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10255 Butiksgade V29

Produktfunktioner
• Otte minifigurer: tandlæge, barista, bager, blomsterhandler, ekspedient i musikbutik, danser, fotograf og
LEGO® fan samt en baby.
• Butiksgaden i tre etager har autentisk, udførlig facade med detaljerede vinduer og døre, tre butiksskilte,
der kan bygges, tårn med spir, flot tagprofil og tagterrasse samt detaljeret, flisebelagt fortov med
springvand, udendørs cafémøbler og to gadelygter.
• Stueetagen har bageri med disk, kasseapparat, hylder, ovn, der kan åbnes, bryllupskage og forskellige
kager og lækkerier, der kan bygges, blomsterbutik med disk, kasseapparat, haveredskaber,
blomsterarrangementer, buketter samt blå og gul papegøje, café med espressomaskine, disk, bænke og
tærte.
• Mellemste etage har musikbutik med trommesæt, der kan bygges, to guitarer og saxofon, fotostudio
med klassisk kamera, der kan bygges, og justerbart stativ, tandlægeklinik med stol, der kan bygges og
vippes tilbage, venteværelse, telefon og håndvask.
• Øverste etage har dansestudie med piano, der kan bygges, og spejl, lejlighed med sovesofa, der kan
bygges og foldes ud, detaljeret køkken, toilet, mikroudgave af LEGO® tog, modulbygninger og Eiffeltårnet
samt adgang til tagterrasse med grill, der kan bygges, bord og forsømt plante.
• Tilbehør: balletskørt, chihuahua, saltkringle, kylling og slik s Antal Klodser 4002
Pris vejl 2299,00 / 1569,20 eks moms Kolli 2
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76989 Horisont Forbudt Vest: Lang..
V29

Produktfunktioner
• Genskab den mest ikoniske Horizon-maskine fra Forbidden West – Besøg en mystisk, maskindomineret
verden, når du bygger en detaljeret LEGO® udstillingsmodel (76989) af en langhals
• Aloy og en vogter – LEGO® minifiguren af Horizon-figuren Aloy har en bue og et klodsbygget spioneret,
og til vogterfiguren er der frit valg mellem blå, gule eller røde øjne
• Autentiske langhalsdetaljer – Det skiveformede hoved, antennerne på halsen, de halelignende strukturer
og langhalsens lange ben er gengivet i LEGO® stil
• Udstillingsstand med velkendte landskabsdetaljer fra Horizon-spillet – Indeholder et klodsbygget
birketræ, højt græs og et rustent trafiklys omviklet af en slyngplante
• Gaveidé til Horizon-fans – Forkæl dig selv, eller giv dette LEGO® sæt med 1.222 elementer som
fødselsdagsgave eller julegave til en kreativ ven, der elsker Horizon-spilserien
• Udstillingsgenstand – Modellen af en langhals, der kan bygges, er over 34 cm høj, 23 cm bred og 17 cm
dyb
• Trinvis vejledning – Indeholder et hæfte med illustreret byggevejledning samt historien om, hvordan
LEGO® designere skabte en model, der passer ind i Horizon-universet
• LEGO® samlersæt til voksne – Dette sæt indgår i en samling af LEGO byggesæt i førsteklasses kvalitet,
Antal Klodser 1222
Pris vejl 799,00 / 497,04 eks moms Kolli 3
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