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Peugeot prezintă noua gamă de jucării de colecţie pentru cei 

mici şi pentru cei mari 
 

 

 

Peugeot Design Lab, centrul de creaţie al mărcii auto franceze, a făcut apel la 

talentul designerului Sylvain Henry, pentru conceperea unei colecţii de jucării 

realizate în parteneriat cu producătorul Baghera. Astfel, Peugeot dezvăluie 

două modele în miniatură, de tip ride-on, inspirate de emblematicul coupé 402 

Darl’mat, care s-a fabricat în perioada de dinainte de război, precum şi o 

miniatură din metal a modelului L45, replică a bolidului care a câştigat Grand 

Prix-ul SUA de la Indianapolis, acum 100 de ani. 

 

Modelul ride-on Peugeot 402 Darl’mat, disponibil în culorile alb sau albastru, tocmai a 

intrat în oferta magazinului online Peugeot, urmând ca L45 să completeze gama de 

miniaturi a mărcii franceze de automobile începând din toamnă. 

 

«Am ales să reinterpretăm două modele iconice ale mărcii Peugeot, una dintre cele mai vechi 

mărci de automobile din lume. În timp ce realizăm aceste jucării au fost clipe când aveam 

impresia că mă joc cu copiii şi că le ofer emoţia primei masini. Pentru mine, acest lucru nu are 

preţ.» a declarat Sylvain Henry, designer în cadrul Peugeot Design Lab. 

 

Peugeot a realizat această gamă în parteneriat cu producătorul de jucării Baghera. 

Întreprindere familială, Baghera concepe maşinuţe ride-on, jucării din lemn, precum şi 

miniaturi auto din metal de mai bine de 15 ani. În conceperea şi realizarea acestor jucării, 

se acordă o grijă deosebită calitătii de fabricaţie, precum şi siguranţei copiilor. 

 

Mini coupé Peugeot 402 Darl’mat: Pe locuri, fiţi gata... ! 
 

Peugeot prezintă aceste două maşinuţe ride-on clasice, puternic stilizate, cu scopul de a-i 

face să viseze pe micii piloţi. Disponibile în două culori la preţul de 149 €, aceste maşinuţe 

ride-on sunt inspirate direct de modelul Peugeot 402 coupé, în varianta cu caroserie 

Darl’Mat din anul 1935: «rider-ul» Darl’Mat albastru reprezintă un omagiu adus modelului 

402, care a participat la cursa de la Mans de dinainte de razboi, în timp ce modelul 

Darl’Mat alb face aluzie la eleganţa si dinamismul ce caracterizează şi astăzi marca 

Peugeot. 
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Mini Peugeot L45 (metal): un model emblematic pentru aventura americană 
 

Jucăria îi va face fericiti pe colectionarii mai mici sau mai mari în egală măsură. Disponibil 

din toamna anului 2016, la pretul de 39,90 €, această miniatură cu formă aerodinamică 

reprezintă un omagiu adus Peugeot-ului L45 pilotat de Dario Resta –  victorios în cursa 

legendară de 500 de mile de la Indianapolis de acum 100 de ani. Simbol al implicării 

istorice a mărcii în cursele de automobile, precum şi al renumelui internaţional de care se 

bucură Peugeot, modelul L45 este reluat astăzi de prototipul de curse virtual Peugeot L500 

R HYbrid. 

 

Mini Peugeot (metal/lemn): miniaturi pentru toate gusturile.  

 
Cu L45, Peugeot îsi completează gama de miniaturi deja disponibile în magazine: 

 

 trei  Mini Peugeot 402 (metal) la 39,90 €: superbele 402 Darl’Mat Coupé în albastru, 

galben si negru, precum şi modelul Peugeot 402 Andreau (negru), al cărui eleron 

caracteristic este opera inginerului care i-a dat numele;  

 două Mini Peugeot 205 (lemn) la 19 €: modelele 205 GTi roşu şi 205 Rallye alb în 

culorile Peugeot Sport. 

  

Toate produsele pot fi gasite la magazinul online Peugeot: www.boutique.peugeot.com 

Informaţii suplimentare despre Peugeot Design Lab pot fi găsite pe site-ul 

www.peugeotdesignlab.com  

Informaţii despre producătorul de jucării Baghera pot fi gasite pe site-ul www.baghera.fr 

 

 

PEUGEOT 

Prezent în aproape 160 de țări cu mai mult de 10.000 de puncte de vânzare, vânzările 

PEUGEOT aucrescut cu 4,6% în 2015, ajungand la 1.710.000 de vehicule vandute in 

intreaga lume. Combinând excelenţa, aspectul ș i emoţia, PEUGEOT îşi propune să devină 

cel mai bun producător auto generalist din lume. Istoria auto a mărcii, care a început în 

1889 , a câș tigat încă un premiu în 2016 prin victoria* in Raliul Dakar cu 2008DKR. 
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