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De combinatie-knikkerbaan
Cuboro is een bouwset. De verschillende kubussen met veelvoudige boringen en
gleuven maken de constructie van eenvoudige tot moeilijke knikkerbanen mogelijk.
De kubussen uit beukenhoutmet 5 cm kantlengte zijn heel precies gemaakt. Door
de juiste combinatie van de verschillende elementen ontstaan er circuits die zowel
aan de oppervlakte van de kubussen als ook in tunnels binnenin de kubussen
verlopen.
Ook kleine kinderen zijn vaak heel geschikt in de constructie van telkens weer
nieuwe labyrinten, grote kinderen ontdekken de symmetrie. Cuboro is een uitdaging
voor kinderen en volwassenen. Vanaf 4 jaar zijn al eenvoudige constructies mogelijk.

Cuboro bouwkubussen
Deze 24 precisiekubussen kunnen van kleine architecten als bouwblokken gebruikt
worden, of als onderbouw-elementen de cuboro combinatie-knikkerbaan aanvullen.
Inhoud: 24 kubussen uit beukenhout.

Knikkers
Het is aan te bevelen de originele cuboro knikkers te gebruiken. De cuboro knikkers
zijn kogelrond en hebben een doorsnee van17 mm. Zo passen ze precies in de
gleuven van het circuit.

Cuboro combinatie-knikkerbaan.
Zwitsers fabrikaat. Internationale modelbescherming.
Design: Matthias Etter, Bern.



Cuboro standaard- de standaardset
54 Kubussen met 12 verschillende functies

Cuboro basis- de basisset
30 kubussen met 13 verschillende functies.
Een basisset vor het kleinere budget.

Cuboro plus- de snelheidsset
Met 6 aanvullende functies is het een goede uitbreiding van het spel. De
versnellingselementen maken een langer spoorverloop mogelijk. Het circuit wordt
groter en er ontstaan verrassend nieuwe combinaties.
Inhoud: 24 Kubussen met 10 verschillende functies.

Cuboro multi- de magischeset
Ze vult de standaardset met bijzonder geraffineerde kubussen en 9 functies aan. De
elementen met een meervoudige functie maken het mogelijk de knikkers vaker door
onzichtbare kanalen te leiden. In combinatie met de springelementen 22/23 leren
zelfs de knikkers vliegen. Met het element 29 grijpt het toeval in het spel...... welke
kant zal de knikker op gaan?
Inhoud: 24 Kubussen met 10 verschillende functies.

Cuboro metro- de buizensysteemset
8 Nieuwe functies verveelvoudigen de mogelijkheden van het inwendig systeem.
De horizontale bochten binnenin de elementen maken een richtingsverandering, in
de tunnel, zonder wissel van niveau mogelijk.
Inhoud: 24 kubussen met 12 verschillende functies.

Cuboro professional- de intellegentie test.
Met 9 nieuwe functies is deze set een uitdaging voor veeleisende cuboro- spelers.
Het basisprincipe van de cuboro, het wiskundige en meetkundige
voorstellingsvermogen spelend om te zetten, wordt met deze set een moeilijke
intellegentie test.
Inhoud: 24 kubussen met 14 verschillende functies.


