
HUBELINO Kuglebane Mega - 585 dele
Varenummer:420633

Kuglebane i høj kvalitet og flotte farver.

Hubelino træner barnets kreativitet og
motorik, når banen skal bygges. Hubelino er
fremstillet i ABS plast og er 100%
kompatibel med DUPLO/LEGO.

Mega sættet indeholder 585 dele fordelt på:
- Byggeplader
- Klodser
- Kuglebanedele / Tracks
- Kugler
- Specialdele
Hæfte med byggeforslag

Anbefales fra 4-12 år.

Hubelino blev i 2008 verdenskendt for
produktionen af de revolutionerende
kuglebane-element-klodser, i ekstrem
høj tysk kvalitet, som kunne bygges
sammen med plastklodserne fra LEGO
DUPLO og BiOBUDDi.

Med de justerbare kuglebaneelementer,
hvor intet ryster eller glider fra
hinanden, kan de små bygherrer kaste
sig ud i en farverig fornøjelse af
kuglebanebyggeri. Masser af fantasi
og de første fysiske love - formidles
på en legende måde.

Et legetøj der passer godt ind i STEAM
konceptet under E for Engineering og
under A for Arts.

Børn udvikler deres ingeniør egenskaber
når de bygger de store kuglebaner og
samtidig har børnene også kunsterisk
frihed, til at bygge sammen, bygge om
og bygge kuglebanerne lige præcis som
kun barnets fantasi kan finde på...

Varenummer: 420633

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 585 dele

Varegruppe: Lejetøj, inde

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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