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Vážení pedagogové,
již od roku 2008 stavebnice HUBELINO fascinují malé stavitele i jejich rodiče. Chceme děti 
inspirovat, rozvíjet jejich kreativitu, překonávat hranice a samozřejmě rozvíjet velkolepé 
produkty. V HUBELINO bereme naši odpovědnost velmi vážně, proto jsou všechny naše 
výrobky vyráběny v Německu z vysoce kvalitního a bezpečného ABS plastu. Jsme hrdí na 
to, že nabízíme produkty s dlouhou životností, které nesou znak „Vyrobeno v Německu". 
Vyzkoušejte naše produkty...

Dílky stavebnice HUBELINO jsou 100 % kompatibilní 
s kostkami stavebnic LEGO Duplo.

Všechny produkty HUBELINO podléhají pečlivé kontrole kvality 
a jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality v Německu.

Díky našemu inovativnímu systému stavebnic s množstvím 
existujících rozšiřujících setů mohou mít kuličkodráhy různé 
úrovně obtížnosti.

více informací naleznete na:

www.hubelino.com

Stavebnice HUBELINO jsou více než jen hračky – jsou to zároveň nástroje 
pomáhající dětem rozvíjet a pochopit jejich svět.

Abychom zajistili, že stavebnice odolají každodennímu používání a zároveň budou 
v souladu s nejnovějšími výukovými metodami, úzce spolupracujeme s odborníky 
na rozvoj dítěte, s pedagogy a rodiči. Kuličkové dráhy HUBELINO podporují rozvoj 
prostorové představivosti a pochopení základních fyzikálních principů. 
Díky různým úrovním obtížnosti odpovídajícím věku dítěte se mohou mladí i starší 
stavitelé vypravit na fascinující výlet do světa fyziky. Stavba kuličkodráhy není 
pouze zábava, ale také děti učí, aby postupovali podle pokynů návodu, stimulovali 
svou pracovní paměť a rozvíjeli svou schopnost prostorového myšlení.

Podrobně jsou podporovány následující oblasti výuky:

Představivost a prostorové konstruktivní myšlení 
Plánování stavby při hraní bez instrukcí 
Strukturovaný způsob realizace stavebního plánu 
Seznámení s gravitací a zrychlením
Rozvoj trpělivosti
Soustředěná pozornost
Koncentrace a vytrvalost



EAN 4250331420541

Tato stavebnice je nejvhodnějším vstupem do světa HUBELINO. Obsahuje vše, co 
potřebujete, abyste mohli začít: velkou základní desku, spousty prvků kuličkové 
dráhy, kostek a samozřejmě kuliček.

Věděli jste?

EAN 4250331420558

Objevte všechny prvky kuličkové dráhy a vdechněte nový život vašim 
stávajícím stavebnicím. Budujte dynamické a velkolepé kuličkodráhy.

HUBELINO pro školky
Stavební set #420541

HUBELINO pro školky
Prvky kuličkové dráhy #420558

Stavebnice HUBELINO každoročně 
získávají ocenění jak pro svůj výjimečný 
design a pedagogický přínos, tak pro svoji 
vysokou kvalitu a oblíbenost u samotných 
dětí.



Tato rozšiřující sada je perfektním doplňkem každé HUBELINO kuličkodráhy, která je 
s touto sadou ještě více ohromující. Sada obsahuje všech pět rozšíření HUBELINO
(trychtýře, houpačky, kolébky, přepínače a katapulty), z nichž každé vysvětluje jiné 
základní fyzikální principy. Tato sada je ideální pro pokročilé stavitele kuličkodráh.

EAN 4250331420565
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Kuličky 12 ks #420336
Kuliček není nikdy dost, zejména když 
každá z nich někdy zmizí. Navíc, více 
kuliček znamená více barev a více 
možností pro vzrušující kuličkový závod.

EAN 4250331420336

Velká stavební podložka 560
#420312 a #420329
Velká HUBELINO podložka na stavění 
nabízí spoustu prostoru pro různé 
konstrukce. K dispozici je ve dvou 
barevných provedeních – v modré a 
v zelené. Rozměr je 32 x 44,5 cm.

zelená: EAN 4250331420312 
modrá:  EAN 4250331420329

HUBELINO pro školky 
Doplňky

Stavební kostky 550 ks
#420312 
Pro všechny stavitelé, kteří míří vysoko, 
je tato sada 550 stavebních kostek 
v různých barvách a velikostech 
dokonalá. Všechny produkty HUBELINO 
jsou 100% kompatibilní se stavebnicí 
LEGO Duplo, proto je tato sada skvělým 
doplňkem vašich stávajících stavebnic.

EAN 4250331499967

HUBELINO pro školky
Rozšíření #420565



Hubelino a logo Hubelino® jsou registrované 
ochranné známky společnosti Hubelino GmbH. 
Produkty HUBELINO jsou navrženy společností 
Lippert Studios, Berlin. Designové patenty jsou 
vydány pro všechny produkty. Specifikace mohou 
být změněny bez předchozího upozornění. 
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