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Hun lievelingspoppen van 30 cm vervullen voor kinderen
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Poppenvilla by Liliane leading
Exterieur ■ lengte 120 x breedte 60 x hoogte 128 cm ■ 43 kilo
■ dubbel blank gelakt multiplex berken ■ daknok massief beuken
■ 3 verdiepingen ■ 2 spiltrappen ■ 7 kamers ■ 4 open deuren
■ metalen keukenrail met 8 ophanghaakjes ■ 3 laden van 19 x 28 x 7
cm ■ 3 wandschappen met plexiglas-opzetranden ■ aluminium
garderoberoede van 60 cm ■ wandspiegel in badkamer ■ 2 dakplaten
van geperforeerd roestvrijstaal ■ 4 metalen wielen met voetremmen
■ auto-hellingbaan van multiplex berken en massief beuken

Interieur

■

schommel ■ kinderbed met bedtextiel ■

aanrecht

■ 6 stoelen ■ zitbank [3-persoons] ■ eettafel ■ bureau | PC-tafel
■ boekenkast ■ garderobekast ■ badkamermeubel ■ 2-persoons bed
met bedtextiel ■ douche ■ toilet ■ 1-persoons bed met bedtextiel

CE | European and US standards for safety EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3 ASTM F 963-11 Reach | CABE
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