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Zawartość zestawu
Cegły 

20x10x10 mm
Cegły 

10x10x10 mm
Nadproże łukowe długie 

40x10x10 mm

Podstawki do pionków  
(5 sztuk)

Dach  
z tektury

Zestaw 
pionków

Łuk duży

Naklejka z rozrysem  
fundamentów

Brązowy 
pigment

Podstawka z płyty HDF 
35x23cm

Deseczki  
220x10x2 mm

Klej do  
budowy

Instrukcja

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! 

Brick Trick Podróże to nowa odsłona klocków z cegły. Dzięki produktom z serii Podróże 
poznasz popularne i lubiane polskie zabytki i, co najważniejsze, będziesz mieć okazję 
zbudować je od podstaw. Murowanie, cięcie i majsterkowanie będzie jeszcze ciekawsze dzięki 
budowie miniatur znanych konstrukcji. Podczas zabawy z produktami Brick Trick Podróże 
dowiesz się wiele o tych budynkach. Pałac Kultury, Sukiennice, a może Zamek w Malborku? 
Teraz każdy z tych zabytków może zagościć na Twojej półce z zabawkami!

Żuraw Gdański
Żuraw, dawny największy dźwig portowy 
średniowiecznej Europy to – obok fontanny 
z Neptunem – najbardziej wyrazisty symbol 
Gdańska, zabytek jednoznacznie kojarzony 
z jego morską przeszłością i potęgą. Do 
największych atrakcji Żurawia należy 
mechanizm jego działania, który tworzą 
dwie pary drewnianych kół deptakowych. Na 
najwyższej kondygnacji konstrukcji można z 
bliska podziwiać rozmiar mechanizmu, którego praca 

opierała się na bardzo prostej zasadzie. By Żuraw dźwigał z pokładów statków towary 

(np. beczki z winem i piwem czy koła młyńskie), należało wprawić koła w ruch. W ten 

sposób na kołowrót nawijała się lina. Ale co napędzało koła? Otóż wchodzili do nich 

robotnicy i, stąpając po przymocowanych od wewnątrz deskach, rozkręcali mechanizm 

(stąd określenie „koła deptakowe”). Cztery osoby mogły „podnieść” ciężar o wadze 

nawet dwóch ton!
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. 

źródło informacji: www.nmm.pl/zuraw/zuraw-dawniej-i-dzis
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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.

Pomaluj deseczki przed przyklejniem 
do konstrukcji, wykorzstując 
dołączony do zestawu pigment.

Przyklej naklejkę do podstawki. 
Wystający nadmiar naklejki zawiń 
pod spód deseczki.

Przyklej tekturę do konstrukcji.

Woda

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!

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.

Na budowie! Krok po kroku
1. Do złożenia konstrukcji będą potrzebne nożyczki i mały pędzelek.
2. Buduj konstrukcję zgodnie z kolejnymi krokami instrukcji.
3. Na dołączonej do zestawu podstawce umieść naklejkę z narysowanym planem konstrukcji.
4. 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.

5. 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.

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

po cięciu – możesz ich potrzebować w kolejnych etapach budowy.
9. Jeśli konstrukcja tego wymaga, odczekaj, aż elementy z poprzednich kroków wyschną, i kontynuuj budowę

10. Do zestawu dodaliśmy pigment barwiący. Rozpuść zawartość w 20 ml wody i wymieszaj do uzyskania 
jednolitego koloru. Pomaluj wskazane w instrukcji deseczki.

11. Elementy dekoracyjne umieść w wybranym przez siebie miejscu.
12. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych przygotowaliśmy ikony, które usprawnią proces budowy. 

Znajdują się one przy odpowiednich krokach w instrukcji. Zwracaj na nie szczególną uwagę,  
a zabawa stanie się jeszcze bardziej przyjemna i bezpieczna. Dokładne wyjaśnienie znaczenia ikon 
znajdziesz w dolnej części strony:

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 7 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.

Znaczenie ikon
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Sprawdź inne produkty z serii standardowej

Sprawdź inne produkty z serii Brick Trick
Podr

óże
Podr

óże
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