FÉRIAS KITS DIVERTIDOS PARA PESSOAS PACIENTES, QUE GOSTAM DE CARROS E VELOCIDADE; CONHEÇA ALGUNS LANÇAMENTOS DA MARCA

Lego Technic - Land Rover Defender.
Desenvolvida em parceria com a Land
Rover, réplica impressiona pelo nível de
refinamento. Valor não divulgado.

Lego Creator Expert - Ford Mustang.
Toda a magia de um icônico carro
esportivo americano da década de 1960.
Valor não divulgado.

Lego Creator Expert 10269 HarleyDavidson Fat Boy. Obra icônica de
engenharia da marca de motocicletas.
Ainda não disponível no Brasil.

Nissan GT-R NISMO. Para os fãs de
velocidade, uma impressionante réplica.
Nova parceria da Lego com a Nissan.
Ainda não disponível no Brasil.

Brinquedos para gente grande:
Lego faz parceria com montadoras
Harley Davidson Fat Boy, Land Rover Defender, Ford Mustang
e Nissan GT-R estão entre os conjuntos disponíveis nas lojas
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Em tempos de férias escolares, lançamentos da Lego tornam-se verdadeiras diversões
também para adultos. Recentemente, a marca sinônimo
de blocos de montar, presta
homenagem ao lendário Nis-
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san GT-R NISMO. O brinquedo
estará disponível ainda neste
semestre nas lojas.
Essa é a primeira parceria da
Lego com a marca japonesa,
mas fato é que desde 1962,
com a introdução da roda entre os bloquinhos, os carros
têm desempenhado papel central nos conjuntos à venda.
Destaque para o conjunto Ford
Mustang 1967, desenvolvido em
parceria com a Ford, composto
por 1.471 peças, com carroceria
azul escuro e listras brancas de
corrida. Ele mede cerca de 10
cm de altura, 34 cm de comprimento e 14 cm de largura.
Há ainda o Land Rover Defen-

der, lançado pela Lego junto
da apresentação do novo Defender no salão do automóvel
de Frankfurt, em 2019. Com
2.573 peças, o conjunto inclui
carroceria realista, réplica do
motor de seis cilindros, suspensão independente e um
rack de teto para expedições.
As portas permitem acesso a
cabine cheia de detalhes.
Se preferir motocicletas, há
uma Harley Davidson. Com
1.023 peças, o modelo vem completo com rodas de disco sólido,
tanque de combustível e tubos
de escape duplos. São cerca de
20 cm de altura, 18 cm de largura e 33 cm de comprimento.

.

SONHAR É DE GRAÇA!

UV-Way/Instagram

JÁ IMAGINOU UMA GARAGEM DESSA?. Aquilo que começou como uma coleção particular tornou-se um negócio que reúne pessoas apaixonadas por veículos, tecnologias e
motores de alto desempenho embuídas no esforço de promover a cultura automobilística. Muitas das peças são usadas em produções cinematográficas. Saiba mais: uv-way.com

