
Detail untuk Paket Pasir Kinetik 2 KG + Aksesoris - 

Kinetic Play Sand Mainan Edukasi 
 

 

Deskripsi:  

Kembangkan kreativitas dan berikan keceriaan kepada si kecil dengan paket pasir kinetik. 

Mainan edukasi ini memungkinkan buah hati Anda untuk mencetak pasir menjadi bangunan 

atau bentuk-bentuk lainnya sesuai keinginan. Selain itu, teksturnya yang lembut dan 

pilihan warna yang cerah dan atraktif akan membuat si kecil senang memainkannya.  

 

Satu boks mainan pasir kinetik ini terdiri atas 2 kilogram pasir dengan 1 atau 2 pilihan 

warna, satu buah bak berbentuk ban karet berukuran 60 x 40 sentimeter sebagai wadah 

pasir, pompa kecil, sekop, cetakan kastil, dan cetakan hewan laut. Dengan perlengkapan 

ini, si kecil juga bisa berkreasi membuat istana pasir ketika Anda berlibur di pantai 

bersama keluarga.  

 

Sebagai orang tua, Anda tidak perlu khawatir mengenai keamanan mainan pasir ini. 

Berbeda dari produk mainan pasir yang lain, paket pasir kinetik ini tidak beracun dan 

mudah dibersihkan. Pasir juga tidak akan terasa lengket dan menempel pada tangan atau 

cetakan. Teksturnya yang tidak terlalu keras, tetapi tidak mudah lembek memudahkan si 

kecil untuk membuat berbagai macam bentuk. Selain itu, pasir ini pun tidak mudah 

mengeras ketika dibiarkan berada di luar ruangan.  

 

 

Spesifikasi Paket Pasir Kinetik 2 KG + Aksesoris - Kinetic Play Sand 

Mainan Edukasi 

Apa yang ada di dalam kotak: Pasir kinetik 2 kg, 1 boks plastik baru (lebih tebal dan 

kokoh, dengan bentuk kotak/hati sesuai 

ketersediaan), 1 ban karet berukuran 60 x 40 cm untuk 

bermain pasir, pompa kecil untuk ban, 3 sekop kecil, 

10 buah cetakan (random), 1 buah garpu 

 
 



Fitur Umum: 

SKU KR848TBAA90JPGANID-21083652 

Rekomendasi Umur Bayi 1-3 tahun, 3-5 tahun, dan 5-7 tahun 

Jenis Permainan Edukasi 

Kategori/bidang Perkembangan anak 

Model PlaySand 

Ukuran (P x L x T cm) 30 x 25 x 25 

Berat (kg) 3 

Usia yang disarankan 3 tahun 

Rekomendasi gender Uniseks 

Tipe garansi Tidak ada garansi 

 
 
 


