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ESPECIFICAÇÃO
Brinquedo bambolê infantil em plástico reforçado, atóxico, cores diversas, arco
50cm,certificado no INMETRO, 1ª qualidade
Brinquedo bambolê infantil em plástico reforçado, atóxico, cores diversas, arco
65 cm, certificado no INMETRO- 1ª qualidade
Bola de borracha, infantil, nº 10, diversas cores Certificação do INMETRO, 1ª
qualidade
Bola de borracha, infantil, nº 12, diversas cores Certificação do INMETRO, 1ª
qualidade
Corda de pular infantil, em sisal, com cabo, 2m, registrada no INMETRO, 1ª
qualidade
Tublete para bolinha de sabão, de 13cm, caixa c/ 100un, registraeo no
INMETRO, 1ª qualidade
Peteca resistente, com penas coloridas, 16cm, registrada no INMETRO, 1ª
qualidade
Brinquedo Carro Tipo Pickup Corrida, Plástico de alta resistência, atóxico,
mínimo 30cm, tipo Brinquedo Criança Creche, certificado do INMETRO, 1ª
qualidade
Brinquedo tipo Caminhão de Bombeiros vermelho, em plástico de alta
resistência, atóxcico, longo, mínimo 30 cm, certificação do INMETRO, tipo Fire
Powerful, 1ª qualidade
Brinquedo tipo caminhão cegonheira, mínimo 66 cm, confeccionado em
plástico resistente, atóxico, cores diversas, Certificação do INMETRO, tipo
diamond, 1ª qualidade
Brinquedo tipo caminhão de transporte de gado- boiadeira-, longo, em plástico
de alta resistência, atóxico, certificado do INMETRO, tipo bitrem volvo, 1ª
qualidade
Brinquedo Boneca de plástico de alta resistência, atóxico, negra, mínimo 30cm,
tipo modelo good-looking , certificaçao do INMETRO, 1ª qualidade
Brinquedo tipo boneca em emborrachado de alta resistencia, atóxico, mínimo
30 cm, c/ vestido, étnica, Certificação do INMETRO, tipo Angelina, 1ª
qualidade
Brinquedo tipo boneca em emborrachado de alta resistência, atóxico, mínimo
30 cm, c/ vestido, 04 modelos diversos, branca, Certificação do INMETRO, tipo
tuca, 1ª qualidade
Brinquedo tipo boneca em emborrachado de alta resistência, atóxico, mínimo
30 cm de altura, c/ vestido, 04 modelos diversos, branca, Certificação do
INMETRO, tipo gut gut, 1ª qualidade
Brinquedo tipo boneca, negra, em emborrachado de alta resistência, atóxico,
certificado do INMETRO, tipo Bebê Real negra, 1ª qualidade
Gangorra para uma criança de um a três anos, em formato de animal,
(patinho). Equipamento confeccionado pelo processo de rotomoldagem em
polietileno de média densidade, material não tóxico, pigmentada de fábrica na
cor azul, com Aditivo UV que garanta a coloração original, mesmo que exposto
ao tempo; resistente a variação de temperaturas ambientais, adequado para
áreas externas. Registrada no INMETRO, 1ª qualidade
Gangorra de um lugar para criança de um a três anos, em formato de
animal,(cavalinho). Equipamento confeccionado pelo processo de
rotomoldagem em polietileno de média densidade, material não tóxico,
pigmentada de fábrica na cor vermelha, com Aditivo UV que garante a
coloração original, mesmo que exposto ao tempo; resistente a variação de
temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Registrada no
INMETRO, 1ª qualidade
Gangorra de um lugar para criança de um a três anos, em formato de
animal,(caracol). Equipamento confeccionado pelo processo de rotomoldagem
em polietileno de média densidade, material não tóxico, pigmentada de fábrica
na cor amarela, com Aditivo UV que garante a coloração original, mesmo que
exposto ao tempo; resistente a variação de temperaturas ambientais,
adequado para áreas externas. Registrada no INMETRO, 1ª qualidade
Gangorra de dois lugares, para crianças de um a tres anos, em formato de
animal (cavalinhos) . Equipamentos confeccionados pelo processo de
rotomoldagem em polietileno, material não tóxico, pigmentada de fábrica na
cor vermelha, com Aditivo UV que garante a coloração original, mesmo que
exposto ao tempo; resistente a variação de temperaturas ambientais,
adequado para áreas externas. Registrada no INMETRO, 1ª qualidade
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Gangorra de dois lugares, para crianças de um a tres anos, em formato de
animal (patinhos) . Equipamentos confeccionados pelo processo de
rotomoldagem em polietileno, material não tóxico, pigmentada de fábrica na cor
amarela, com Aditivo UV que garante a coloração original, mesmo que exposto
ao tempo; resistente a variação de temperaturas ambientais, adequado para
áreas externas. Registrada no INMETRO. 1ª qualidade.
Gangorra de dois lugares, para crianças de um a três anos, em formato de
animal(jacaré) . Equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem
em polietileno, material não tóxico, pigmentada de fábrica na cor verde, com
Aditivo UV que garante a coloração original, mesmo que exposto ao tempo;
resistente a variação de temperaturas ambientais, adequado para áreas
externas. Registrada no INMETRO. 1ª qualidade.
Velotrol confeccionado em termoplástico ultra resistente, tipo de miniveículo
com pedal e rodas traseiras largas, para garantir maior estabilidade. Assento
anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a
criança subir e descer de forma fácil e segura. Com figura de Super Herói
(HOMEM ARANHA). Certificado no INMETRO, 1ª qualidade
Velotrol confeccionado em termoplástico ultra resistente, tipo de miniveículo
com pedal e rodas traseiras largas, para garantir maior estabilidade. Assento
anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a
criança subir e descer de forma fácil e segura. Com figura da Disney
(FROZEN) Certificado no INMETRO, 1ª qualidade
Velotrol confeccionado em termoplástico ultra resistente, tipo de miniveículo
com pedal e rodas traseiras largas, para garantir maior estabilidade. Assento
anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a
criança subir e descer de forma fácil e segura. Tipo Cargo. Certificado no
INMETRO, 1ª qualidade
Velotrol confeccionado em termoplástico ultra resistente, tipo de miniveículo
com pedal e rodas traseiras largas, para garantir maior estabilidade. Assento
anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a
criança subir e descer de forma fácil e segura. Tipo CROSS Certificado no
INMETRO, 1ª qualidade
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