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Brick Trick – zabawa murowana!
Brick Trick to linia kreatywnych zabawek konstrukcyjnych, w której głównym budulcem 
jest prawdziwa naturalna cegła! Poczuj się jak architekt i przenieś się do świata 
kreatywnej zabawy, aby murować, ciąć, kleić i dekorować swoją wspaniałą budowlę. 
Dzięki dołączonym planom, podpowiedziom i odrysowanym fundamentom doświadczysz 
atmosfery prawdziwego placu budowy! Zestaw Brick Trick zawiera wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania konstrukcji: cegły, klej, deseczki, elementy dekoracyjne, 
pionki, podstawkę HDF, naklejkę z rozrysem fundamentu oraz szczegółową instrukcję 
budowy. Łącz zestawy Brick Trick, tworząc malowniczą wieś, nowoczesne miasto czy 
średniowieczny gród.

Prawdziwa cegła? Dlaczego nie!
Zostań konstruktorem i wykorzystaj do budowy prawdziwe cegły i drewno! W zestawach 
Brick Trick znajdziesz miniatury autentycznych cegieł. Ten twardy materiał budowlany 
otrzymywany jest z wysokiej jakości gliny oraz surowców pomocniczych. Składniki te 
podlegają procesowi rozdrabniania, mieszania oraz formowania w odpowiednie kształty. 
Kolejnym krokiem jest suszenie i wypalanie surowca w piecu w bardzo wysokiej 
temperaturze. Cały proces wygląda identycznie jak produkcja cegły służącej do budowy 
prawdziwych domów. Co ciekawe, różne kolory gliny lub ich mieszanki wykorzystywane 
są do produkcji rozmaitych kolorów budulca. Cegły w zestawach Brick Trick odzwiercie-
dlają prawdziwą cegłę w skali 1:10, co oznacza, że są 10 razy mniejsze od rzeczywistych 
cegieł. Gotowi na przygodę? Szykuje się dobra zabawa. Zabawa murowana!

Cegły. Czy wiesz, że…
 » Cegły, dachówki i płytki wypala się w wielkich piecach w temperaturze osiągającej 

od 900 do 1000 stopni Celsjusza. To temperatura 10-krotnie większa od tej, w której 
wrze woda!

 » Specjalne otwory w cegłach znacząco przyspieszają proces produkcji. Sprawiają one, 
że budulec potrzebuje mniej czasu na wypalenie, a uformowane cegły schną szybciej, 
dzięki czemu ich wyprodukowanie wymaga mniej energii. Co więcej, w prawdziwych 
konstrukcjach budowlanych otwory sprawiają, że cegły – a w konsekwencji ściany i 
całe budynki – są lżejsze, ale wystarczająco mocne i stabilne.
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C I E KA W O S T KA

Najbardziej znanym polskim przykładem Pałacu Na Wodzie, zwanego też 
Pałacem Na Wyspie, jest pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie.  
To kompleks budynków, rzeźb, pawilonów i otaczających ich ogrodów. Pałac na 
Wodzie położony jest na sztucznej wyspie otoczonej wodą, a dostęp do lądu 
gwarantują 2 mosty.

Zawartość Zestawu
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1. Cegła mozaika 20 × 10 × 10 mm 

2. Cegła mozaika 10 × 10 × 10 mm 

3. Łuk mozaika duży  

4. Cegła biała 20 × 10 × 10 mm

5. Cegła biała 10 × 10 × 10 mm

6. Łuk biały mały  

7. Łuk biały duży  

8. Deseczki 220 × 10 × 2 mm 

9. Klej do budowy 

10. Podstawka z płyty HDF 31 × 21 cm 

11. Naklejka z rozrysem fundamentu 

12. Instrukcja 

13. Podstawki do pionków (5 sztuk) 

14. Zestaw tekturowych pionków

15. Krzak dekoracyjny 

16. Śnieg dekoracyjny
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Brick Trick – co warto wiedzieć?
» Każdy zestaw zawiera dodatkowo około 10% cegiełek i deseczek. Bądź kreatywny  

i stwórz elementy dodatkowe według własnego projektu.

» Cegły z zestawów Brick Trick mogą być wykorzystane wiele razy! Wystarczy włożyć 
złączone cegły do wody na kilka do kilkunastu minut. Zaczekaj, aż cegiełki odłączą 
się samoistnie, lub delikatnie je oddziel. Oczyść cegły z resztek kleju i odczekaj do 
momentu wyschnięcia. Gotowe – możesz zacząć zabawę na nowo!

» Wielkość cegieł w seriach „Miasto” i „Wieś” została ujednolicona, dzięki czemu istnieje 
możliwość dowolnego łączenia i mieszania zestawów. Kolekcja „Zamki” pozwala  
z kolei na dowolne łączenie cegiełek wszystkich produktów tej serii (białych i mozaiki). 
Łącz zestawy, realizuj swoje pomysły i rozwijaj kreatywność dzięki nieograniczonym 
możliwościom, jakie daje Brick Trick.

» Brick Trick – od ucznia do mistrza! Dzięki różnorodności produktów możesz 
sprawdzić się jako konstruktor łatwiejszych budynków typu buda czy stajnia lub 
poczuć się jak prawdziwy architekt, tworząc wiatrak czy dworzec. Dopasuj poziom 
trudności do swoich potrzeb – szukaj informacji na opakowaniu!

» Kolor cegieł wynika z technologii produkcji i może różnić się od koloru cegieł na 
opakowaniu.

» Naturalna metoda produkcji cegieł powoduje, że mogą one nieznacznie różnić się 
między sobą rozmiarami.

» Wykorzystaj plany budowy dołączone do zestawu lub użyj wyobraźni i wznieś 
budynek, o jakim marzysz! Możesz też połączyć kilka budynków, tworząc klimat wsi, 
miasta lub średniowiecza.

» Przed przystąpieniem do budowy przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję.

Przygotowania…
 » Do złożenia konstrukcji będą potrzebne nożyczki.
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Na budowie! Krok po kroku
 » Buduj konstrukcję zgodnie z kolejnymi krokami instrukcji.
 » Na dołączonej do zestawu podstawce umieść naklejkę z narysowanym planem 

konstrukcji.
 » Klej wykorzystany w zestawach Brick Trick jest bardzo wydajny. Wystarczy jedna, 

dwie krople, aby połączyć elementy. Jeśli konstrukcja tego wymaga, nałóż klej również 
na boczne ścianki cegieł. Pamiętaj o delikatnym dociskaniu łączonych elementów.

 » Budowę rozpocznij od przyklejenia cegiełek na odpowiednich polach fundamentu, 
zgodnie z planem budowy. Staraj się umieścić cegły tak, aby zakryć kształty 
odrysowane na naklejce. Zwracaj szczególną uwagę na wielkość i rodzaj cegieł 
użytych w każdym kroku.

 » Biały kolor kleju po wyschnięciu stanie się przezroczysty.
 »  Deseczki i elementy dekoracyjne należy przytwierdzić za pomocą dołączonego kleju.
 »  Deseczek używaj z rozwagą, starając się ich nie marnować. Nie wyrzucaj krótkich 

elementów pozostałych po cięciu – możesz ich potrzebować w kolejnych etapach 
budowy.

 »  Jeśli konstrukcja tego wymaga, odczekaj, aż elementy z poprzednich kroków wyschną, 
i kontynuuj budowę.

 » Po zakończeniu etapu budowy przejdź do etapu dekoracji konstrukcji. 
 »  W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych przygotowaliśmy ikony, które usprawnią 

proces budowy. Znajdują się one przy odpowiednich rysunkach w instrukcji. 
Zwracaj na nie szczególną uwagę, a zabawa stanie się jeszcze bardziej przyjemna  
i bezpieczna. Dokładne wyjaśnienie znaczenia ikon znajdziesz poniżej:

Aby wykonać ten krok, 
możesz pomocniczo 
użyć innych, wybranych 
przez siebie elementów 
zestawu. 

Dotnij elementy 
nożyczkami w sposób 
przedstawiony na 
obrazku. 

Możesz poprosić osobę 
dorosłą o pomoc.

Przyklej naklejkę do 
podstawki.
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Dodatkowe opcje zabawy
Brick Trick to zabawka kreatywna! Skorzystaj z poniższych podpowiedzi, aby urozmaicić 
swoją konstrukcję.
» Użyj kolorowych farb i namaluj oczko wodne lub błotko w wybranych miejscach. 

Aby uzyskać ciekawe efekty, dodaj do farb odrobinę mąki i nakreśl pędzelkiem 
odpowiednie kształty. 

» Chcesz zmienić wygląd konstrukcji? Weź farby i przemaluj budowlę na dowolny 
kolor!

» Wykorzystaj pozostałe cegły lub drewno do budowy dodatkowych elementów swojej 
konstrukcji. Ławka, zasieki, a może mostek? Sam zdecyduj, co jeszcze wybudujesz!

» Baw się dołączonymi do opakowania pionkami, stwórz historię i odegraj scenkę  
w klimacie budowli. Rozmieść pionki w konstrukcji według własnego uznania!

» Z pewnością masz w domu takie materiały* jak np. farby, plastelina, tektura, kasza 
manna, groch, sznurek. Możesz je wykorzystać, aby udekorować i stworzyć 
niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju konstrukcję.

OSTRZEŻENIA
Klej dołączony do zestawu Brick Trick to nietoksyczny wodny klej dyspersyjny na bazie 
polioctanu winylu.
Najlepiej zużyć go w ciągu pół roku od otwarcia. Klej należy przechowywać  
w temperaturze od +5°C do +30°C.
Zabawka Brick Trick przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 lat.
PIERWSZA POMOC:
W przypadku kontaktu kleju ze skórą – przemyj ją wodą z mydłem.
W przypadku przedostania się substancji do oka – otwarte oko przemyj dużą ilością 
wody.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się niezwłocznie do lekarza, pokaż mu 
opakowanie produktu oraz niniejszą instrukcję.
Prosimy zachować opakowanie i instrukcję dołączoną do opakowania ze względu na 
zawarte w nich ważne informacje. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem, 
postępuj zgodnie z jej zaleceniami i trzymaj instrukcję zawsze w pobliżu. Starając się 
stale ulepszać nasze produkty, co jakiś czas wprowadzamy modyfikacje, stąd rysunki 
na opakowaniu mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego produktu.

* Materiały dodatkowe nie są dołączone do zestawu.
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Sprawdź wszystkie produkty 

Brick Trick 
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Projekt konstrukcji: Przemysław Walczak
Projekt postaci: Agnieszka Pranczke

Projekt opakowania: Agnieszka Pranczke
Kierownik projektu: Paweł Piątkowski

Opracowanie techniczne: Grzegorz Traczykowski, Aleksandra Niesłuchowska
Opiekun merytoryczny: Elżbieta Mistat-Kosk

TREFL S.A.
Kontenerowa 25
81-155 Gdynia

www.trefl.com


