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wprowadzenie

Klocki QUBTRIX powstały z miłości do dzieci i z sza- 
cunku do natury. To pierwsze drewniane zabawki, 
które połączysz z najpopularniejszymi klockami 
na świecie. Z prostych elementów zbudujesz 
zaawansowane konstrukcje. 

Sięgnij po QUBTRIX i rozpocznij zabawę. 
Udowodnij, że jesteś dobry w te KLOCKI!  

ODKRYJ, ŻE...



3

wprowadzenie

... QUBTRIX SĄ...

edukacyjne
Wspomagają 
rozwój dziecka

uniwersalne
Łączą 

pokolenia

polskiej 
produkcji

 Powstały z miłości 
do dzieci i natury

PL

inspirujące
Zachęcają do 

eksperymentowania 

kompatybilne
Połączysz je 

z klockami innych 
producentów

nowatorskie
„Rosną” razem 

z dzieckiem

drewniane
Naturalne 

i trwałe

bezpieczne
Zapewniają 

dobrą zabawę 
bez ryzyka
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jak działa system QUBTRIX

klik

1

2

Zbuduj trwałą konstrukcję łącząc  drewniane 
klocki ze sobą! Użyj pinów, które znajdziesz 
w każdym zestawie Qubi. Wsuwasz piny w otwory 
w klockach i gotowe! Możesz zmieniać liczbę 
pinów oraz ich położenie w każdym pojedynczym 
klocku. Dzięki temu, stworzysz unikalne i wy- 
trzymałe budowle zarówno w ramach jednego 
zestawu Qubi, jak i łącząc dwa lub więcej takich 
zestawów.  

Połącz QUBTRIX ze sobą
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jak działa system QUBTRIX

Autorski system mocowania elementów za 
pomocą pinów pozwala łączyć klocki QUBTRIX 
z klockami plastikowymi. Drewniane klocki innych 
producentów możesz dostawiać, tworząc jeszcze 
bardziej zaawansowane konstrukcje. Dzięki temu 
masz nieograniczone możliwości budowania 
wykorzystując do tego różne klocki, które 
posiadasz w domu.

Połącz QUBTRIX 
z i�ymi klockami

1

2

3

klik
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nasze zestawy

Buduj bez ograniczeń!
Zestawy Qubi składają się z klocków QUBTRIX. 
Możesz budować wykorzystując jeden lub więcej 
zestawów jednocześnie, aby tworzyć bardziej 
skomplikowane konstrukcje. 
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nasze zestawy

Uniwersalne zestawy
Zestawy Qubi są uniwersalne oraz kompatybilne 
z klockami innych producentów.

kompatybilne
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klocki w zestawach Qubi

TOWER 
TOWER jest sercem każdego toru 
i każdej innej konstrukcji. Z Tower 
połączysz pozostałe klocki Qubtrix 
oraz klocki innych producentów, 
aby budować wszystko na co masz 
ochotę. 

10.001.1

TO
WE

R

FAST STAIRS
Chcesz stworzyć wielopoziomową 
konstrukcję? Sięgnij po klocki z ro-
dziny STAIRS. Dzięki nim zbudujesz 
wielopoziomowe tory dla kulek. 
Kulki mogą toczyć się z wyższego 
poziomu na niższy, lub na odwrót – 
z niższego na wyższy. Klocek FAST 
STAIRS sprawi, że kulki będą poru-
szać się po torze szybciej. 

FA
ST

 ST
AI

RS
 

00.201.1 

C-TURN 
Klocki C-TURN są niezbędne, aby 
zbudować zakręcony tor dla kulek. 
W zależności od pozycji klocka, 
kulka porusza się w prawo lub 
w lewo. 

00.012.1 

C-
TU

RN

2C-TURN 
Buduj tory pełne zakrętów. Z kloc-
kami 2C-TURN kulka porusza się 
w prawo lub w lewo na dwóch nie-
zależnych torach. 

00.012.2 

2C
-TU

RN
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klocki w zestawach Qubi

LINE
LINE to prosty ale niezbędny w każdej 
konstrukcji klocek. Z LINE zbudujesz 
proste odcinki, po których mogą poru-
szać się kulki

LI
NE

RAMP
Klocek RAMP to klocek wielozadaniowy 
– przyśpiesza lub spowalnia kulkę, 
przechwytuje kulkę wypadającą 
z klocka typu SPINNER lub HOLE, a także 
może posłużyć jako skocznia oraz 
klocek startowy. Aby uzyskać pożąda-
ny efekt eksperymentuj z ustawieniem 
klocka RAMP względem toczącej się 
kulki. Sprawdź jak kulka wyskakuje 
z RAMP jak z prawdziwej skoczni. 

RA
MP

SPI�ER
Klocek SPINNER to przydatny krętacz 
z otworem w centralnej części. 
Za pomocą ruchu spiralnego rozpędza 
kulki, miesza je, a następnie losowo 
przekazuje na niższy poziom Twojej 
konstrukcji. SP

I�
ER

HOLE
Chcesz zbudować tor wielopoziomo-
wy? Użyj klocka HOLE, który łączy 
nawet cztery krzyżujące się tory. Dzięki 
otworowi w centralnej części klocek 
przekazuje kulki na niższy poziom 
Twojej konstrukcji. 

HO
LE

00.012.2

00.030.1

00.015.1

00.022.1

BASKET
Zakończ tor klockiem BASKET, aby za-
trzymać kulkę. Klocek BASKET nie po-
zwoli kulce wypaść poza wybudowaną 
konstrukcję.  BA

SK
ET

00.016.1
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zestaw Qubi 1

Buduj tak,                  
   jak lubisz!

13 klocków, 
z których 
zbudujesz 
wiele różnych 
konstrukcji.
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zestaw Qubi 1

4x FAST STAIRS 

1x SPI�ER

1x LINE

1x TOWER

13x
30x pin3x szklana kula

1x BASKET

4x C-TURN

1x RAMP
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zestaw Qubi 1

Połącz klocki
według instrukcji, aby poznać 
jak działa system QUBTRIX. 

1

2

1
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zestaw Qubi 1

3

4

1
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zestaw Qubi 1

5

1

6
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zestaw Qubi 1

8
1

7
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zestaw Qubi 1

9

10
1
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zestaw Qubi 1

11

GOTOWE
1

12

11

GOTOWE
1

12
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zestaw Qubi 2

Buduj tak,                  
   jak lubisz!

13 klocków, 
z których 
zbudujesz 
wiele różnych 
konstrukcji.
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zestaw Qubi 2

4x FAST STAIRS 

1x SPI�ER

1x HOLE

1x TOWER

13x
30x pin

1x BASKET

3x 2C-TURN

2x RAMP

3x szklana kula
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zestaw Qubi 2

Połącz klocki
według instrukcji, aby poznać 
jak działa system QUBTRIX. 

1

22
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zestaw Qubi 2

3

4

2



22

zestaw Qubi 2

6

5

2
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zestaw Qubi 2

7

8

2
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zestaw Qubi 2

9

10

2
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zestaw Qubi 2

11 GOTOWE
2



klik
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możliwości QUBTRIX

możesz tworzyć bez ograniczeń  

w budowlach wykorzystasz 
każdego rodzaju klocki, dzięki 
nowatorskiej technologii łączenia

z prostych elementów zbudujesz 
zaawansowane konstrukcje

Puść wodze fantazji  i wkrocz 
do kreatywnego  świata bu-
dowli hybrydowych, gdzie 
klocki drewniane łączysz 
z plastikowymi. 

Z QUBTRIX...
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możliwości QUBTRIX

Podejmiesz
 wyzwanie?

Zobacz, 
co udało
się nam 
zbudować.
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możliwości QUBTRIX

Sprawdź
   jak bardzo
   jesteś dobry
   w te KLOCKI!
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informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE
Klocki drewniane są materiałem naturalnym, 
na ich wymiary może mieć wpływ wilgoć 
i temperatura. Produkt należy chronić przed 
wilgocią i przechowywać w suchym miejscu.

Małe elementy. 
Niebezpieczeństwo 
udławienia się.

OSTRZEŻENIE
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informacje ogólne

/qubtrix

www.qubtrix.com

/qubtrix

Dowiedz
się więcej

WooBrick Sp. z o.o.
Chomranice 31

33-394 Chomranice


