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Mickey & Friends
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Produktfunktioner
• Spænding for børn fra 4 år – Sættet Mickey, Minnie og Fedtmules tivolitur (10778) udvikler børns 
byggefærdigheder og evner til rolleleg, samtidig med at de kan dyrke deres passion for eventyr i 
forlystelsesparken
• Sjov i en æske – Sættet indeholder et pariserhjul, en rutsjebane og en kraftprøve, minifigurer af Mickey 
Mouse, Minnie Mouse og Fedtmule, 2 mindre modeller og tilbehør, der inspirerer til leg
• Besøg forlystelsesparken – Dette LEGO® ǀ Disney sæt vil være sjovt for børn, der elsker en tur i tivoli eller 
har en passion for Disneys Mickey og venner, og det medvirker til at booste fantasien og kreativiteten
• Sjov gave – Unge fans af Disneys Mickey Mouse, der er vilde med spændende eventyr og nye oplevelser, 
vil elske dette sæt. Overrask et barn med denne kreative gave, så er underholdningen sikret i timevis
• Til leg og udstilling – Rutsjebanen er over 14 cm høj, 21 cm lang og 26 cm bred, så dette sæt er nemt at 
tage med på legeaftaler eller have stående fremme på børns værelser
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan bygger ungee zoome ind på, 
dreje, visualisere og gemme en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 184

Pris vejl 269,95 / 158,60  eks moms Kolli 4
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Produktfunktioner
• Eventyr på farten – Børn fra 4 år kan booste deres rolleleg og byggeevner med sættet Mickey Mouse og 
Minnie Mouses campingtur (10777), der er designet til alle, som elsker køretøjer og camping
• Sjov i en æske – Dette byggelegetøj omfatter en bil og en campingvogn, minifigurer af Mickey Mouse og 
Minnie Mouse, en LEGO® figur af Pluto og en model af en campingplads samt andet tilbehør, der 
inspirerer til leg med rejsetema
• Udforsk vildmarken – Dette LEGO® ǀ Disney sæt er sjovt for børn, der elsker campingvogne, rejser eller 
campingture med familie og venner, og det hjælper med at booste fantasien og kreativiteten
• Sjov gave til børn fra 4 år – Fans af Disneys Mickey Mouse, der er vilde med endeløse eventyr og nye 
oplevelser, vil elske dette sæt. Overrask et barn med denne kreative gave, så er dagens underholdning 
sikret
• Bærbar leg – Bilen med campingvognen hægtet på er over 9 cm høj, 19 cm lang og 6 cm bred, så dette 
sæt er nemt at tage med på farten eller til den næste sjove legeaftale
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan unge byggere zoome ind på, 
dreje, visualisere og gemme en digital version af deres model, mens de bygger
• Ukomplicerede modeller – 4+-sæt omfatter startklodser, der hurtigt får børn
Antal klodser 103

Pris vejl 179,95 / 105,70  eks moms Kolli 4
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Produktfunktioner
• Leg i middelalderen – Styrk evnen til rolleleg og byggefærdighederne hos børn fra 4 år med sættet 
Mickey og venner – Mickey og venner forsvarer slottet (10780), og lad dem udleve deres passion for 
fantasy og eventyr
• Hvad er der i æsken? – Indeholder en slotsmur med 2 tårne, 4 små modeller, bl.a. et staldområde, der 
kan inspirere til leg med dyrepleje, 4 minifigurer, en drage, børn kan bygge, en LEGO® hestefigur og meget 
mere
• Livet på et slot – Dette LEGO® ǀ Disney sæt vil være sjovt for børn, der elsker byggeri, leg med fantasy-
tema oge eventyr, og det er med til at booste børns fantasi og kreative leg
• Sjov gave til børn fra 4 år – Fans af Disneys Mickey Mouse, der er vilde med borge og slotte, drager og 
nye oplevelser, vil elske dette sæt. Overrask et barn med denne kreative gave, så er underholdningen 
sikret i timevis
• Leg og udstil – Slottets forside med tårne er over 18 cm høj, 25 cm bred og 6 cm dyb, så dette sæt kan 
leges med i det uendelige eller udstilles på værelset
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan unge byggere zoome ind på, 
dreje, visualisere og gemme en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 215

Pris vejl 449,00 / 279,30  eks moms Kolli 4
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Produktfunktioner
• Det spændende LEGO® ǀ Disney sæt Mickey Mouses propelfly (10772) til børn er fyldt med sjov rolleleg 
og styrker byggeevnerne, når de klargør og flyver i et sejt fly.
• En perfekt gave til børn fra 4 år, der gerne vil imponere på legepladsen! Overrask et barn med en kreativ 
gave, der er med til opøve byggeevner, styrker fantasien og underholder i timevis.
• Bærbar til leg på farten. Byggelegetøjet omfatter et fly med et startklodschassis som hjælp til at få gang i 
byggeriet, så der er mere tid til at lege, samt en minifigur og en eksklusiv Mickey-flise!
• Dette LEGO® ǀ Disney sæt er fyldt med sjove detaljer og tilbehør, bl.a. et værktøjsstativ til 
vedligeholdelse med elementer af skruenøgle og sprayflaske, samt et lille flag, der kan bygges og give 
endnu flere muligheder for rolleleg.
• Sættet er over 6 cm højt og 14 cm bredt og er dermed fremragende til leg uden begrænsninger. 
Eftersom det er kompatibelt med andre LEGO® klodser, kan det også udvides, i takt med at børns tro på 
egne byggeevner vokser.
• Giv unge byggere en stor oplevelse med enkel billedvejledning, så de kan bygge uden at kunne læse, og 
find muligheder for at zoome og gemme fremskridt i den digitale guide Instructions PLUS
Antal klodser 59

Pris vejl 99,95 / 58,70  eks moms Kolli 4
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Produktfunktioner
• Det cool legetøjssæt LEGO® ǀ Disney Mickey og venners brandstation og brandbil (10776) er et sjovt sæt, 
der er designet til at styrke børns kompetencer til rolleleg og deres byggeevner, når de bekæmper brande 
eller slapper af på brandstationen.
• En perfekt gave til børn fra 4 år, der gerne vil have actionfyldt leg, som er nem at gå til! Overrask et barn 
med en gave, der er med til opøve byggeevner, booster fantasien og underholder i timevis.
• Dette fantastiske sæt omfatter en brandstation og brandbil med startklodselementer som hjælp til at få 
gang i byggeriet, så der er mere tid til leg, samt 3 minifigurer og en hundefigur med gummibelagte ører og 
hale!
• Dette LEGO® ǀ Disney sæt er fyldt med funktioner og tilbehør, bl.a. en tallerken og et kødben til Disneys 
Pluto (der optræder for første gang nogensinde i et LEGO sæt), samt brandslukningsudstyr, der gør 
rollelegen endnu sjovere.
• Brandstationen er over 14 cm høj og 24 cm bred, så dette sæt rummer timevis af leg. Fordi det fungerer 
fint sammen med andre LEGO® klodser, kan det også udvides, i takt med at børns byggeevner vokser.
Antal klodser 144

Pris vejl 449,00 / 279,35  eks moms Kolli 4
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