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

Jste připraveni sestavit si srub, závodní vůz, 
buldozer, letadlo nebo lunární vozidlo?

Upozornění pro rodiče: Mladší děti budou potřebovat 
vaši pomoc při zacvaknutí dílů do zámku.

Jde se tvořit!

Tato brožura nápadů zobrazuje několik tipů, 
co můžete vytvořit z této sady skládající se ze 
141 ks. Všechny díly Playstix stavebnice jsou 
barevně rozlišeny podle své délky. Je tedy velmi 
snadné se v nich zorientovat. Jedinečnost tvarů 
jednotlivých dílků vám umožňuje dva druhy 
stavění.

1. Prosté – jednotlivé díly pokládáte pouze na 
sebe.  

2.Složitější – díly “zacvaknete do zámku” a celá 
stavba pevně drží, nerozpadne se a je možné si 
s ní samostatně hrát.
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Sada obsahuje:

26x

25x

18x

10x

15x

10x

16x

2x
gumové koleje

4x
pneumatika

2x velká křídla3x malá křídla

1x vrtule

1x radar

1x volant

1x nástroj / nůž

1x motor

1x sedadlo

1x naběrák

2x nárazník

1x laserová zbraň 2



Jak stavět se stavebnicí Playstix?

Všechny díly stavebnice Playstix mají vlnitý tvar a sada obsahuje
7 různě dlouhých dílků k sestavování.

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 třeba znovu nebo něco jiného 
dle vlastní fantazie. Vyzkoušejte nejprve skládání podle obrázku 
níže a pak můžete vyzkoušet složitější modely, které následují.

KomodaPostel Lavice

Stůl a židle

1 2 3 4

Prosté stavění:
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Pyramida Stan

Rampa Most

Malý srub

1 2

Zadní a boční pohled

3
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Velký srub

Čelní pohledZadní pohled

Jste připraveni pustit se do stavby závodního vozu? Nebo buldozeru? 
Co letadlo či lunární vozidlo? Tato sada obsahuje speciální díly, 
díky kterým budou vaše stavby vypadat velmi reálně.

BuldozerZávodní vůz

Letadlo Lunární vozidlo5



Složitější stavění: Závodní vůz
Některé druhy vozidel kombinují při stavění prostý systém pokládání dílů, 
některé vyžadují systém zacvaknutí do zámku. Ten vám umožní díly pevně 
spojit, můžete je tak zvedat a hrát si s nimi, aniž by se konstrukce rozpadla. 
Můžete si to vyzkoušet na následujícím příkladu dle obrázků

1

Vezměte dva oranžové díly 
a položte je na stůl, budou sloužit 
jako podpora.

Podle obrázků přes ně položte dva 
fi alové a dva červené díly.

2

3

Opatrně od sebe roztáhněte 
fi alové a červené díly, poté mezi ně 
umístěte po dvou světle modrých 
dílech na každé straně. Přidejte 
ještě dva oranžové díly, viz 
obrázek.

Nyní vezměte dva fi alové díly 
(znázorněny jako „A“) a jako 

poslední vezměte další dva fi alové 
díly („B“), které k nim jemně 

zacvakněte ve směru šipek na 
obrázku. Takto funguje systém 

zacvaknutí do zámku. Je možné, že 
menší děti budou s tímto krokem 

potřebovat pomoc dospělých.

4
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5

Zdvihněte podvozek a odstraňte 
oranžové díly, které sloužily jako 
podpora. Přidělejte na červené 
díly pneumatiky.

Boční pohled Čelní pohled

Přidejte motor, volant a sedadlo.

6

7

Nyní přidáme dva oranžové díly 
(na obrázku označeny jako „A“).

A
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Na závěr přidáme poslední 
čtyři fi alové díly, kterými vše 

uzamkneme, bude to tedy pevně 
držet („A“).

8

Náš závodní vůz je hotov!

Chcete k  autu ještě přidat nárazníky? Není nic snazšího…   Otočte vůz 
vzhůru nohama, odstraňte dva spodní fi alové díly a nahraďte je nárazníky. 

A je hotovo!
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Buldozer

1

Začneme dvěma oranžovými díly, 
které nám budou sloužit jako 
podpora.

Podle obrázku umístěte dva červené 
a dva fi alové díly.

2

3

Přes ně položíme dva zelené díly 
(zobrazeny jako „A“).

Nyní umístěte šest fi alových dílů, 
čtyři na jeden konec, dva na druhý 

konec.

4
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Přidejte volant a sedadlo.

6

Podle obrázku umístěte dva zelené 
díly („A“). Na ně poté naběrák („B“).

7

Dva fi alové díly umístěte do části, 
kde jsou položeny čtyři fi alové díly, 
a poté jeden světle modrý na druhý 

konec (na obrázku jako „A“).

5

Vezměte pět fi alových dílů a celou 
konstrukci jimi uzamkněte podle 
šipek na obrázku. Poté odstraňte 
oranžovou podporu. Přidělejte na 
červené konce pneumatiky.

8
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Váš buldozer je již hotov!

Pohled shora Pohled zespodu

Velmi opatrně navlékněte gumové 
koleje přes pneumatiky.
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Letadlo

1

Začneme dvěma oranžovými díly, 
které nám budou sloužit jako 
podpora.

Na jeden konec umístíme jeden 
fi alový díl, na druhý konec 
umístíme čtyři fi alové díly 

(jako na obrázku).

2

3

Opatrně umístěte mezi fi alové díly 
dva světle modré díly („A“). Poté 
přidejte dva oranžové díly („B“).

Podle pořadí, které je znázorněno 
na obrázku, postupně umístěte šest 

fi alových dílů.

4

5

Mezi čtyři fi alové díly umístěte 
jeden červený díl – podle návodu 
na obrázku. Poté přidejte vrtuli.

1

2

3

4

1

2
3

4

5
6
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Nyní přidejte dvě velká křídla, 
sedadlo a volant přesně podle 
obrázku. Sedadlo i volant budou 
dnem vzhůru, protože celou 
konstrukci letadla máme nyní 
vzhůru nohama.

6

Teď přidáme dva oranžové díly – na 
jednom konci opatrně zasuneme 

pod červený díl.

7

8

Podle obrázku přidejte dva fi alové 
díly, kterými vše uzamkneme.

Nyní můžete letadlo sundat 
z oranžových podpěr. Otočte ho, 
a zkontrolujte, že vypadá přesně 

jako na obrázku.

9

A

1 2
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Otočte ho znovu obráceně. Teď 
začněte pracovat na ocasní ploše.

10

Velmi opatrně vložte mezi oranžové 
díly dva fi alové a jeden světle 
modrý dílek (na obrázku jako „A“).

11

Na tuto konstrukci přidejte 
dva tmavě modré díly a celé to 

uzamkněte dvěma fi alovými díly.

12

Pohled ze strany

Letadlo otočte a přidejte dvě malá 
křídla. Na ně přijdou také dva 
tmavě modré díly („A“).
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Nyní přiděláme jeden fi alový díl (1), 
který uzamkneme k ocasu letadla. 
Další bude světle modrý kus (2) 
a ještě jeden fi alový (3).

Velmi opatrně přidejte další malé 
křídlo a poté dva světle modré díly 
přesně v pořadí, které je ukázáno 

na obrázku.

Přidejte dva tmavě modré díly („A“).

Vezměte dva světle modré díly 
a celou konstrukci jimi uzamkněte, 

podle obrázku
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2

3

1

2

3

15

16

17

1 2
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Letadlo otočte a přidělejte mu 
pneumatiky.

18

Gratulujeme, právě jste dokončili své letadlo!

16



Lunární vozidlo

1

Začneme dvěma oranžovými díly, 
které nám budou sloužit jako 
podpora.

Přidejte dva červené díly a dva 
fi alové díly.

2

3

Položte dva zelené díly podle 
obrázku („A“).

Opatrně umístěte mezi fi alový 
a červený díl dva světle 

modré díly na každou stranu 
(znázorněny jako „A“).

4

17



Přidejte laserovou zbraň a sedadlo.

6

Umístěte dva zelené díly 
(na obrázku „A“).

7

Uzamkněte je pomocí čtyř 
fi alových dílů.

5

Celé to uzamkněte čtyřmi fi alovými 
díly podle obrázku.

8
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Odstraňte oranžové díly, které jsou 
jako podpora. Nandejte pneumatiky 

a na ně opatrně nasaďte gumové 
koleje.

9

Vaše lunární vozidlo 
je tímto hotové!je tímto hotové!

Bojový tank
Zde můžete použít nárazníky, 
pro větší ochranu kolejnic.

Pohled shora Pohled z boku 
bez nárazníků

Pohled zespodu
19



Závodní vůz s motorem vzadu
Umístěte dvě malá křídla na zadní část 
auta (podle obrázku).

Závodní vůz s motorem vzadu
Umístěte dvě malá křídla na zadní část 

Pohled zepředu

Pohled ze strany 
bez pneumatik

Pohled zezadu

Pohled ze strany

Tajemné auto

Přední/boční 
pohled

Pohled zespodu

Pohled zezadu/boční 
pohled Boční pohled bez kol 20



Létající auto

Natočte vrtuli lehce směrem nahoru, 
nebude tak narážet do stěny vozu.

Zadní/boční pohled

Pohled zespodu

Přední/boční pohled

Přední pohled

Pohled zezadu

Pohled ze strany 
bez pneumatik
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Malé letadlo

Zadní/boční pohled

Pohled zespodu

Přední/boční pohled

Boční pohled bez velkých křídel a kol
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Pokud vás stavění bavilo, vyzkoušejte 
i další stavebnice Kvído Playstix!

Více informací najdete 
na www.kvido.cz.

nakladačnakladač
26 dílků

domečky
150 dílků

Distributor pro ČR: 
Albi Česká republika a.s. 

� ámova 13, 186 00  Praha 8
www.albi.cz, www.kvido.cz

Letadlo
26 dílků
Letadlo

domečky

Výrobce: 
POPULAR PLAYTHINGS ®
Leisen Enterprises, Ltd.,  

Hong Kong, Čína


