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Blahoželáme Vám k zadováženiu stavebnice Tehličky. Pri vhodnom 

zaobchádzaní a dodržaní bezpečnostných a odporúčaných pokynov s ňou deti 

zažijú veľa radosti a získajú nové zručnosti v oblasti fantázie a tvorivosti. 

 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE, UPOZORNENIA A VAROVANIE 

1. Pred začatím hry s touto stavebnicou si veľmi pozorne prečítajte tento 

návod a odložte si ho v prípade potreby na nahliadnutie neskôr. Pri 

odovzdaní hračky ďalším osobám vždy priložte tento návod s inštrukciami.  

2. Stavebnica je určená deťom od 3 rokov.  

3. Hračku je možné používať len pod dohľadom dospelej osoby.  

4. Zabráňte deťom vytvoriť stavby (napr. schody), ktoré by im mohli slúžiť na 

prekonanie zábrany (zábradlie, okraj okna, výstup na stôl, výstup na 

kuchynskú linku, prístup k vysoko umiestneným elektrickým spotrebičom). 

Hrozí pád z výšky alebo vstup dieťaťa do nebezpečného priestoru.  

5. Je zakázané po stavbách z tehličiek vyliezať do výšky. Hrozí nebezpečenstvo 

pádu dieťaťa z výšky.  

6. Hračku nepoužívajte v blízkosti horiacich alebo rozpálených predmetov 

a zariadení (variče, kozub, kachle), hrozí nebezpečenstvo vznietenia 

a následného požiaru, a to aj v prípade, keď zdroj ohňa je za ohradením, 

dieťa môže kocku cez zábranu prehodiť do blízkosti zdroja nebezpečenstva.  

7. Zabráňte búraniu vysokých stavieb z tehličiek, hrozí nebezpečenstvo 

poranenia z pádu tehličky.  

8. Je zakázané kockami po sebe úmyselne hádzať alebo na kocky padať, hrozí 

nebezpečenstvo poranenia.  

9. Stavebnicu nekombinujte s ťažkými predmetmi (dosky), hrozí 

nebezpečenstvo poranenia z ich pádu.  

10. Hračka nie je určená do vody. 

11.  Obal nie je súčasťou hračky. 

CERTIFIKÁCIA A PSH 

Stavebnica "Tehličky" je otestovaná podľa európskej normy na bezpečnosť 

hračiek EN 71-3: 2013. Atestáciu vystavil 11.9.2013 certifikačný orgán ITC 

(Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a. s.) záverečným protokolom o zdravotnej 

bezchybnosti, č. j. 353300973/2013, v ktorom sú uvedené výsledky podrobných 

rozborov a súlad s požiadavkami novelizovaných noriem platných  

od 20. 7. 2013. Hračka vyhovuje predpisom a normám Európskej únie na hračky 

dané smernicou o bezpečnosti hračiek 2009/48 / ES, rozšírené o nariadenie 

českej vlády č. 86/2011 Zb. a 24/2013 Zb. a nariadenia komisie EÚ č. 681/2013. 

NÁVOD NA ZOSTAVENIE  

(na našich webových stránkach je dispozícii videonávod) 

Tehličky sú dodávané v rozloženom stave, ich zostavenie je ľahké jednoduchým 

skladaním, nie sú na to potrebné žiadne pomôcky. 

 

Zostavte vnútorné výstuhy sklopením kratšej bočnej strany a vytvorením dvoch 

ohrádok (obr. 1). Cez výstuhy prehnite dlhšie strany a zasuňte ich do výrezov 

v stredovej priečke výstuh (obr. 2). Výsledkom je zložená tehlička (obr. 3). 

Preklady nad brány, dvere a okná stavieb sa vytvorí spojením tehličiek pomocou 

spojok zasunutých do oboch bokov tehličiek (obr. 4 a 5). 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Zo zostavených tehličiek možno vytvárať mnoho variantov stavieb, v ktorých sa 

deti môžu hrať a nakoniec ich opatrne zbúrať. 

Príklady stavieb:  

 Hrady 

 Domčeky 

 Bunkre 

 Pyramídy 
 

 Garáže 

 Veže 

 Múry 

 Bludiska 
 

 Mosty 

 Tunely 

 Kresielka 

 Ležadlá 

 

 

Tehličky možno použiť pri pohybových hrách ako kužele či steny na vymedzenie 

dráhy, brány a tunely na preliezanie a preskakovanie alebo terče pre loptičky. 

Ďalšie inšpirácie nájdete na webových stránkach.  

Pri hre dodržiavajte bezpečnostné pokyny, dbajte na bezpečnosť detí a predíďte 

poškodeniu tehličiek. 

ÚDRŽBA A ODPORÚČANIA 

Správne zložená tehlička unesie bežné zaťaženie dieťaťa do 30 kg (stúpanie, 

sadanie, ležanie). Aj keď sú tehličky vyrobené zo špeciálneho odolného kartónu, 

predsa len nevydrží dynamické namáhanie (napr. skákanie dieťaťa po nej, pády 

ťažkých predmetov na tehličku) a môže sa nenávratne zdeformovať a zničiť. 

Taktiež nie je dostatočne odolná proti prekopnutiu, prepichnutiu a prerezaniu.  

Povrch tehličky je ošetrený ochranným vodoodolným lakom, ktorý zabraňuje 

namočení papiera pri poliatí tekutinou alebo znečistení jedlom (kaša, desiata, 

čokoláda). Na očistenie povrchu tehličiek použite suchú alebo navlhčenú 

handričku. Hrany tehličky však vodoodolným lakom chránené nie sú, ak hrana 

navlhne, tehličku nepoužívajte na hru a nechajte ju riadne vyschnúť. Pri 

dlhodobom styku s tekutinou (napr. dlhší pobyt vo vode v bazéne alebo vo vani, 

na daždi) sa tehlička môže rozmočiť a zničiť.  

Stavebnicu používajte a skladujte v suchom prostredí pri izbovej teplote.  

Stavebnica by mala byť uskladnená a používaná mimo dosahu zvierat. 

Predovšetkým psy a hlodavce môžu stavebnicu rozhrýzť. 

Obchod, záruka a reklamácia sa riadi obchodnými podmienkami, ktoré sú k 

dispozícii na webových stránkach. 

Pri dodržaní týchto pokynov Vám budú tehličky slúžiť mnoho rokov. Tehličky sú 

100 % ekologické a pri doslúžení sa recyklujú ako bežný papierový odpad. 

 

Nevhodné pre deti do 3 rokov.  
Hračka predpokladá základnú 
pohybovú vyspelosť. Riziko 
udusenia z vdýchnutia útržkov.  
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