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Blahopřejeme Vám k pořízení stavebnice "Cihličky". Při vhodném zacházení 

a dodržení bezpečnostních a doporučených pokynů s ní děti zažijí mnoho radosti 

a získají nové dovednosti v oblasti fantazie a tvořivosti. 

 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ 

1. Před započetím hry s touto stavebnicí, si velmi pečlivě přečtěte tento návod 

a uložte si jej pro potřebu pozdějšího nahlédnutí. Při předání hračky dalším 

osobám vždy přiložte tento návod s instrukcemi. 

2. Stavebnice je určena pro děti od 3 let.  

3. Hračku je možné používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 

4. Zabraňte dětem vytvoření staveb (např. schodů), které by jim mohly sloužit 

k překonání zábrany, což může být např. zábradlí, okraj okna, výstup na stůl 

nebo kuchyňskou linku, přístup k vysoko umístěným elektrickým spotře-

bičům. Hrozí pád z výšky nebo vstup dítěte do nebezpečného prostoru. 

5. Je zakázáno po stavbách z "cihliček" vylézat do výšky. Hrozí nebezpečí pádu 

dítěte z výšky. 

6. Hračku nepoužívejte v blízkosti hořících nebo rozpálených předmětů 

a zařízení (vařiče, krby, krbová kamna), hrozí nebezpečí vznícení 

a následného požáru. A to i v případě, kdy zdroj žáru je za ohrazením, dítě 

může kostku přes ohrazení přehodit do blízkosti zdroje žáru.  

7. Zabraňte bourání vysokých staveb z cihliček, hrozí nebezpečí poranění 

z pádu cihličky. 

8. Je zakázáno kostkami po sobě úmyslně házet nebo na kostky padat,  

hrozí nebezpečí poranění. 

9. Stavebnici nekombinujte s těžkými předměty (desky, prkna),  

hrozí nebezpečí poranění z jejich pádu. 

10. Hračka není určena do vody. 

11. Obal není součástí hračky. 

CERTIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Stavebnice "Cihličky" je otestována podle evropské normy na bezpečnost 

hraček EN 71-3:2013. Atestaci vystavil 11.9.2013 certifikační orgán ITC (Institut 

pro testování a certifikaci, a.s.) závěrečným protokolem o zdravotní 

nezávadnosti č.j. 353300973/2013, ve kterém jsou uvedeny výsledky 

podrobných rozborů a soulad s požadavky novelizovaných norem platných  

od 20.7.2013. Hračka vyhovuje předpisům a normám Evropské Unie na hračky 

dané směrnicí o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, rozšířené o nařízení vlády č. 

86/2011 Sb. a 24/2013 Sb. a nařízení komise EU č. 681/2013. 

NÁVOD K SESTAVENÍ  

(na našich www stránkách je dispozici VIDEONÁVOD) 

Cihličky jsou dodávány v rozložené stavu, jejich sestavení je snadné pouhým 

skládáním, nejsou k němu potřeba žádné pomůcky. 

Sestavte vnitřní výztuhy sklopením kratší boční strany a vytvořením dvou 

"ohrádek" (obr. 1). Přes výztuhy přehněte delší strany a zasuňte je do výřezů 

ve středové přepážce výztuh (obr. 2). Výsledkem je složená cihlička (obr. 3). 

Překlady nad brány, dveře a okna staveb se vytvoří spojením cihliček pomocí 

spojek zasunutých do obou boků cihliček (obr. 4 a 5). 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Cihličky se volně kladou na sebe. Z cihliček lze vytvářet mnoho variant staveb, 

ve kterých si děti mohou hrát a nakonec je s opatrností zbořit.  

Příklady staveb:  

 Hrady 

 Domky 

 Bunkry 

 Pyramidy 
 

 Garáže 

 Věže 

 Zdi 

 Bludiště 
 

 Mosty 

 Tunely 

 Křesílka 

 Lehátka 

 

 

Cihličky lze také použít při pohybových hrách jako kužely či stěny pro vymezení 

dráhy, prolézací brány a tunely, přeskakovací překážky nebo terče pro míčky. 

Další inspiraci naleznete na webových stránkách. 

Při hře dodržujte bezpečnostní pokyny, dbejte na bezpečnost dětí a předejděte 

poškození cihliček. 

ÚDRŽBA A DOPORUČENÍ 

Správně složená "cihlička" unese běžné zatížení dítěte do 30kg (stoupání, 

sedání, lehání). I když jsou cihličky vyrobeny ze speciálního odolného kartonu, 

přeci jen nevydrží dynamické namáhání (např. skákání dítěte po ní, pády 

těžkých předmětů na cihličku) a může se nevratně zdeformovat a zničit. Taktéž 

není dostatečně odolná proti prokopnutí, propíchnutí a proříznutí.  

Povrch cihličky je opatřen ochranným voděodolným lakem, který zabraňuje 

namočení papíru při polití tekutinou nebo znečištění jídlem (kaše, přesnídávka, 

čokoláda). K jejich očištění povrchu cihliček použijte suchý nebo navlhčený 

hadřík. Hrany cihličky však voděodolným lakem chráněné nejsou, a pokud hrana 

navlhne, cihličku nepoužívejte ke hře a nechte jí řádně vyschnout. Při 

dlouhodobém styku s tekutinou (např. delší pobyt ve vodě v bazénu nebo ve 

vaně, na dešti) se cihlička může rozmočit a zničit. 

Stavebnici používejte a skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě. 

Stavebnice by měla být držena mimo dosah zvířat. Především psi a hlodavci 

mohou stavebnici rozkousat. 

Obchod, záruka a reklamace se řídí obchodními podmínkami, které jsou 

k dispozici na webových stránkách.  

Při dodržení těchto pokynů Vám budou cihličky sloužit mnoho let. Cihličky jsou 

100% ekologické a při dosloužení se recyklují jako běžný papírový odpad. 

 

Nevhodné pro děti do 3 let.  
Hračka předpokládá základní 
pohybovou vyspělost. Riziko 
udušení z vdechnutí útržků.  
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