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O Grupo LEGO apresentou uma réplica autêntica do mais famoso navio de todos os tempos, o RMSO Grupo LEGO apresentou uma réplica autêntica do mais famoso navio de todos os tempos, o RMS

Titanic. Pela primeira vez, os fãs vão poder recriar o luxuoso navio em detalhe, 110 anos desde queTitanic. Pela primeira vez, os fãs vão poder recriar o luxuoso navio em detalhe, 110 anos desde que

foi lançado de Belfast em 1911. foi lançado de Belfast em 1911. 

O LEGO Titanic é um dos maiores e mais longos sets lançados até hoje, com 9.090 peças, que fazemO LEGO Titanic é um dos maiores e mais longos sets lançados até hoje, com 9.090 peças, que fazem

dele uma experiência de construção imersiva, tanto para fãs LEGO como de história. dele uma experiência de construção imersiva, tanto para fãs LEGO como de história. 

Além da dimensão, a grandiosidade sem rival do Titanic foi também captada �elmente neste set.Além da dimensão, a grandiosidade sem rival do Titanic foi também captada �elmente neste set.

Além do inconfundível exterior do navio, há várias salas interiores para explorar, incluindo a grandeAlém do inconfundível exterior do navio, há várias salas interiores para explorar, incluindo a grande

escadaria da primeira classe e o salão de jantar estilo jacobino, localizada no convés D do navio. escadaria da primeira classe e o salão de jantar estilo jacobino, localizada no convés D do navio. 

O Titanic era também famoso pela sua velocidade sem rival, ultrapassando todos os navios daO Titanic era também famoso pela sua velocidade sem rival, ultrapassando todos os navios da

época e no convés inferior podemos ver o motor que à época, era uma obra prima. época e no convés inferior podemos ver o motor que à época, era uma obra prima. 

Mike Psiaki, Design Master no Grupo LEGO comentou Mike Psiaki, Design Master no Grupo LEGO comentou “Quando foi lançado o Titanic era o pináculo da“Quando foi lançado o Titanic era o pináculo da

engenharia naval e o maior veículo alguma vez criado. Foi um desa�o incrível, recriar este navio icónico emengenharia naval e o maior veículo alguma vez criado. Foi um desa�o incrível, recriar este navio icónico em

peças LEGO, através de plantas e projetos feitos há mais de um século.peças LEGO, através de plantas e projetos feitos há mais de um século. Desenhar o LEGO Titanic com tantoDesenhar o LEGO Titanic com tanto

foco no detalhe e na escala, permitiu-nos criar uma das mais desa�antes experiências de construção até àfoco no detalhe e na escala, permitiu-nos criar uma das mais desa�antes experiências de construção até à

data. Sabemos que os construtores, e fãs de navios de todas as idades, vão adorar construir e expor este setdata. Sabemos que os construtores, e fãs de navios de todas as idades, vão adorar construir e expor este set

nas suas casas.”nas suas casas.” 

Com mais de 1m30, o LEGO Titanic é o set perfeito para expor, vindo com uma placa de exposiçãoCom mais de 1m30, o LEGO Titanic é o set perfeito para expor, vindo com uma placa de exposição

com o seu nome. Este impressionante set estará disponível a partir de 1 de Novembro para pré-com o seu nome. Este impressionante set estará disponível a partir de 1 de Novembro para pré-

venda e a partir de 8 de Novembro nas lojas o�ciais ou em venda e a partir de 8 de Novembro nas lojas o�ciais ou em www.LEGO.com/titanicwww.LEGO.com/titanic, com um preço, com um preço

recomendado de 629,99€. recomendado de 629,99€. 

Informação do set: LEGO® Titanic (10294)Informação do set: LEGO® Titanic (10294)

Idade: 18+Idade: 18+

Medidas:Medidas:

Altura: 44cmAltura: 44cm

Largura: 16cmLargura: 16cm

Comprimento: 135cmComprimento: 135cm

9.090 peças9.090 peças

Réplica do RMS Titanic, com stand e placa de exposiçãoRéplica do RMS Titanic, com stand e placa de exposição

Modelo de grande escala, que pode ser facilmente movido e expostoModelo de grande escala, que pode ser facilmente movido e exposto

Interior detalhado, incluindo a Escadaria da Primeira Classe, Salão de Jantar e Sala dasInterior detalhado, incluindo a Escadaria da Primeira Classe, Salão de Jantar e Sala das

Máquinas.Máquinas.

PVP Recomendado a partir de 629,99€PVP Recomendado a partir de 629,99€
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