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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, vlak, auto, letadlo nebo psa?

Tato brožura nápadů zobrazuje několik tipů, co můžete 
vytvořit z této sady skládající se ze 150 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.

Prostý, kdy díly pouze pokládáte na sebe. 

Nebo složitější, kdy díly „zacvaknete do zámku“ – celá stavba 
tak bude držet pevně pohromadě a nerozpadne se vám.

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

Jde se tvořit!
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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.
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KomodaPostel Lavice

Stůl a židle 2



Pyramida Stan

Vysoká rampa Mostek

Most

Letadlo Zadní pohled
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Auto

Zadní pohled

Vlak

Zadní/boční pohledPřední/boční pohled

Zadní pohled 4



Jednoduchý oblouk

Složitý oblouk

Nákladní auto

Zadní pohled
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Zadní a boční pohled
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Chata
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Zadní pohled

Dvoupatrový dům

7



Velká chalupa

Čelní pohled

Zadní pohled
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1
Při stavbě na pomoc využijte zelené 
díly jako podporu.

Pokračujte přidáním modrých dílů 
tak jako na obrázku.
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Začněte ukotvením stavby pomocí 
červených dílů.

Zacvaknutí do zámku

Tento postup vás naučí, jak zamknout díly do sebe. Příklad vám zároveň 
pomůže postavit nohy pro model psa. Sestavte díly podle obrázků 1–3. 
„Zacvaknutí“ proveďte ve 4. kroku. V 5. kroku otočte sestavené díly 
a pokračujte v sestavování modelu psa.
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Pes

Jemně zacvakněte poslední dva díly. 
Nyní je sestavení nohou kompletní.

4

5

Otočte sestavené díly nohou psa 
a pokračujte v sestavování modelu.
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Pokud vás stavění bavilo, vyzkoušejte 
i další stavebnice Kvído Playstix!

Více informací najdete 
na www.kvido.cz.

nakladačnakladač
26 dílků

vozidla
141 dílků

Výrobce: 
POPULAR PLAYTHINGS ®
Leisen Enterprises, Ltd.,  

Hong Kong, Čína

Distributor pro ČR: 
Albi Česká republika a.s. 
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www.albi.cz, www.kvido.cz

Letadlo
26 dílků
Letadlo


