Stavebnice JAVA
SLAN group s.r.o. je oficiálním dovozcem
stavebnic JAVA do České republiky.

JAVA 1

189 Kč

Základní stavebnice s 209 prvky, která
umožňuje sestavovat jednoduché dopravní
prostředky.

JAVA 3

485 Kč

Velká stavebnice obsahující 651 prvků umožní
dětem vytvářet dopravní prostředky, stavby i
další technická zařízení.

JAVA 4

530 Kč
JAVA 4 je svým
obsahem zaměřena
především na dívčí
stavitele. Obsahuje
celkem 838 prvků.

JAVA 2

215 Kč

Rozšířená stavebnice vycházející z modelu JAVA1, obsahuje 250 prvků. Umožňuje
sestavit celou škálu dopravních prostředků,
včetně letadel a kamionů.

JAVA 5

310 Kč

Stavebnice navazuje a rozšiřuje předchozí
modely. Zavádí červeně zbarvené prvky,
umožňuje sestavit např. požární vůz.
Obsahuje 386 prvků.

Stavebnice JAVA
JAVA 6

889 Kč

Největší sestava stavebnice Java je uložena v
plastovém boxu o obsahu 11 litrů a obsahuje
1420 prvků. Umožňuje vytvářet velké stroje i
stavby typu jeřábu, hradu apod. Vhodné zejmna pro mateřské školky a školní družiny.

JAVA 9

115 Kč

Malá stavebnice se 105 prvky obsahuje
speciální prvky na sestavení malého buldozeru. Vhodný doplněk k jakékoliv předchozí verzi
stavebnice JAVA i jako samostatný dárek.
Velkobchodní podmínky:
V případě objednávky do 3000 Kč hradí poštovné kupující
(zpravidla 100 – 150 Kč).
V případě objednávky nad 3000 Kč hradí náklady na doručení
SLAN group s.r.o.

JAVA 7

689 Kč

Další varianta stavebnice JAVA v plastovém
boxu o obsahu 5,5 litru obsahuje 609 prvků.
Umožní sestavit např. formuli 1.

JAVA 10

120 Kč

Malá stavebnice o obsahu 165 prvků obsahuje speciální prvky na sestavení malého
vrtulníku. Vhodný doplněk k jakékoliv předchozí verzi stavebnice JAVA i jako samostatný
dárek.
Množstevní slevy:
Při objednávce nad 5.000 Kč … sleva 5%
Při objednávce nad 10.000 Kč … sleva 10%
SLAN group s.r.o. není plátcem DPH (uvedené ceny jsou
konečné).

Dovoz a distribuce: SLAN group, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný, tel. 312520084
email: info@slangroup.cz, e-shop: www.slangroup.cz

