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Feisty Pets by William Mark Goliath Czarny Kot pluszak
maskotka
Cena

73,80 zł

Cena poprzednia

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Feisty Pets by William Mark - Goliath Czarny Kot pluszak maskotka
Najwyższej jakości licencjonowany, kolekcjonerski pluszak wyprodukowany na licencji z William Mark Corporation.
Ten śliczny kotek ma tylko 20 cm wysokości ale niech to Cię nie zwiedzie - chyba, że chcesz zobaczyć zadziorną stronę tego zwierzaka! Zmień
swojego słodkiego i niewinnie wyglądającego pluszaka w zadziornego kotka, lekko ściskając go za uszy. Te zwierzaki mają ujmujący, słodki
pyszczek i są świetne do przytulania, a ich animowane alter ego jest idealne do zabawy i sprawiania przyjaciołom... lub wrogom,
niespodziewanej niespodzianki!

Feisty Pets to najnowsza linia zabawnych i innowacyjnych zabawek od kreatywnych umysłów z William Mark Corporation - twórców Air
Swimmers! Każde zwierzątko zmienia wyraz pyszczka z milutkiego na "zadziorne", gdy delikatnie ściśniesz je za uszkiem. Nie wymaga baterii
ani dodatkowych akcesoriów. Zachwyć i strasz KAŻDĄ publiczność, młodszą lub starszą, tymi wyjątkowymi i animowanymi zwierzątkami! Są
świetne do przytulania i zabawy, ale są też idealne do robienia zabawnych i niewinnych psikusów przyjaciołom i rodzinie! Zbierz każdą z
charyzmatycznych postaci - Psa, Kota, Małpę i Niedźwiedzia. Ten straszny kotek ma tylko 20 cm wysokości, ale nie pozwól, aby Katy Pajęczyna
się o tym dowiedziała - chyba, że chcesz zobaczyć zadziorną stronę tego zwierzaka!

Towar sprowadzamy z EU od oficjalnego dystrybutora m. in. takich marek jak: Blizzard, Capcom, Dark Horse, DC Comics,
FaNaTtik, Funko, Games Worshop, Jinx, Lego, Mattel, Neca, Pyramid International, Ultimate Guard.

Opis kategorii
W tej kategori znaleźć możecie czaszki, figurki kota, gargulce i maskotki nie tylko dla mrocznych fanów horrorów ale dla
każdego ceniącego sobie indywidualny styl. Nasz asortyment wzbociliśmy ostatnio o kolekcjonerskie figurki POP z znanej na
całym świecie firmy FUNKO.
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