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Vítejte ve světě stavebnic Playstix, které vám umožní stavět 
jednoduché modely i kreativně tvořit neobvyklé stavby.

Sada Playstix letadlo obsahuje:



Jak stavět se stavebnicí Playstix?
Všechny díly stavebnice Playstix mají vlnitý tvar a různě dlouhé dílky k sestavování 
rozdělené podle barev.

Stavíte stavby pouhým pokládáním vlnitých dílků křížem na sebe. Jednotlivé díly 
při pokládání na sebe nejsou uzamčené dohromady, a díky tomu je můžete snadno 
rozebrat a  přestavět. Systém umožňuje i  zacvaknutí do zámku, a  díky tomu je 
možné jednotlivé díly pevně spojit a hrát si s nimi, aniž by se konstrukce rozpadla. 
A poté rozložit a postavit si stavbu znovu nebo něco jiného dle vlastní fantazie.

1

Jako základ použijeme dva zelené díly a po-
ložíme je rovnoběžně vedle sebe na stůl.

2

Napříč na ně umístěte tři fi alové 
díly, jako je znázorněno na obrázku.



3

Velmi opatrně mezi tyto tři fi alové 
díly umístěte na střed čtyři fi alové 
díly kolmo k fi alovým ležícím. 
Postavíte je a jejich konce upevníte 
mezi ležící fi alové díly (na obrázku 
označeno „A“).

4

Nyní stejným způsobem mezi horní 
konec fi alových dílů vložíte červený 

dílek (dle obrázku).

A

A



5

Dva dlouhé oranžové díly položíte 
na fi alové (na obrázku označené 
jako „A“).

6

Nyní jsou na řadě křídla a vrtule. 
Umístěte je vpředu a na boční 

strany dle obrázku.

A



7

Poté opatrně položte na šedivé 
výstupky křídel dva oranžové 
díly (označené jako “A”).

8

Celou konstrukci konečně pevně 
uzamkněte dvěma fi alovými díly dle 

obrázku. Poté celou konstrukci zvedněte 
a odstraňte dva zelené podstavce.

A



Poté opatrně položte na šedivé 
výstupky křídel dva oranžové 
díly (označené jako “A”).

9

Vezměte tři zelené díly a umístěte je 
mezi oranžové díly na konci letadla 
(na obrázku bod „A“). Následně umís-
těte 2 pneumatiky na červený dílek.

10

Jako poslední krok letadlo otočte 
a umístěte kolmo na okraj zelených 
dílů, vždy po dvou světle modrých 

dílech tak, že je opatrně vsunete 
mezi ně. 

A

A

A

Vaše letadlo je hotové!



domečky
150 dílků

nakladač
26 dílků

vozidla
141 dílků

Pokud vás stavění bavilo, vyzkoušejte 
i další stavebnice Kvído Playstix!

Více informací najdete na www.kvido.cz.


