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Fichas con formas 
exclusivas de doble 

cara! 
Permiten construcciones 

de 360º

5
años
15 chas de madera + 2 chas doble cara, hojas 
de pegatinas, tapete de juego e instrucciones.

Popular juego de construcción hecho de madera
Una nueva generación de juguetes de construcción! Después de 2 años de desarrollo, Loop Toys ha lanzado la línea FabBrix. La 
primera producción de chas de madera producidas en serie y que ha sorprendido a niños y familias. Con dimensiones, formas y 
100% de compatibilidad con los famosos juegos de construcción de plástico, incluido Lego, las puedes también mezclar para lograr 
un efecto dinámico. Las piezas de madera certicadas FSC ™ están fabricadas con procesos de corte avanzados e innovadores para 
permitir una precisión y durabilidad notables. En menos de 2 años FabBrix ya está presente en más de 10 paises del mundo!                                                     
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