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32-6 j. 32 tot 4 kind. 342 st. 
SMARTMAX BASIC
Magnetische set met grote bollen en verbindingsstukken. Eenvoudig te 
hanteren en aantrekkelijk voor de allerkleinsten met felle kleuren. 
Voor grotere kinderen komt het constructieve aspect aan bod.
Kenmerken: Grote plastic elementen.
Afmeting: Grote staven: 12 cm lang; diameter 2,5 cm. Korte staven: 
7 cm lang; diameter 2,5 cm. diameter bollen: 4 cm.
Samenstelling: 42-delige set, incl. uitgebreid boekje met voorbeelden 
en tips.

CA4196   € 64,95

3+2 j. 370 st. 
XL BOX
De nieuwe SmartMax container 
is niet alleen een opbergkist 
met SmartMax in. Zowel het 
deksel als de bodem van de 
container bevatten een unieke 
bouwvorm om je op weg te 
helpen bij het bouwen van 
originele en kleurrijke 
structuren!

SMX907   € 109,95

3+2 j. 3100 st. 
XXL BOX
Een nog grotere box voor nog 
meer Smartmax plezier! 
Inclusief 2 boekjes met 
bouwplannen.

SMX908   € 159,95

3+3 j. 360 st. 
MAGNETISCHE BOLLEN EN STAVEN BUDGET
Magnetische bollen met transparante, magnetische staven.

AY411292   € 74,95

32-6 j. 346 st. 
SMARTMAX BASIC STUNT
Set voorzien van basiselementen, een ramp, rijvlakken en 2 auto's.
Samenstelling: 46-delig met oa. wielen en auto-onderdelen, 
2 glijbanen en basiselementen. Instructieboekje.

CC4197   € 64,95

3+2 j. 326 st. 
SMARTMAX PULLBACK AUTOSET
Met deze uitgebreide set kan je een heel wagenpark samenstellen! 
Maak een graafmachine, een bulldozer, een wagen met ladder, een 
heftruck, ..., of een laadwagen! De speciale onderdelen kunnen 
makkelijk op de magnetische staven worden vastgeklikt.

SMX303   € 32,95

3+2 j. 374 st. 
SMARTMAX MEGA BALLENBAAN
Bouw de ultieme ballenbaan of maak andere gekke machines en laat de 
ballen rollen. Deze constructieset bevat niet alleen speciale onderdelen 
zoals buizen maar ook speciale X-vormige staven met magnetische 
uiteinden.

SMX600   € 109,95




