
Stavebnice – táborová chatka 
Stavební návod pro složení stavebnice 

Začneme podestou, na kterou si usadíme obvodové stěny, do kterých již před usazením na podestu, usadíme z vnitřní strany okno 

s fólií.   2   5  6       7 

                      
1   14+8 3           4   6  18   13+9 

Pokračujeme usazením dalších stěn, krovu a ostatními díly dle obrázků. Nakonec usadíme střechu (zde je na výběr z varianty zelené 

nebo červené) a popř. podpěry, pokud budou chatky ve svahu. Kolem dveří, okna a na boční stěny můžeme dle chuti usadit i krytí.  

    11 17    15 

             
12    17   16    10   
 
Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz 
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a 
dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na 
modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu. 
 
IGRA MODEL, s.r.o. 
Kotkova 3582/19 
669 02   ZNOJMO 
www.igramodel.cz 
info@igramodel.cz 
tel.: +420 515 282 891 
fax: +420 515 282 890 
 
 

 

mailto:info@igramodel.cz
http://www.igramodel.cz/
http://www.igramodel.cz/
mailto:info@igramodel.cz


Stavebnice – táborová chatka 
Stavební návod pro složení stavebnice 

Začneme podestou, na kterou si usadíme obvodové stěny, do kterých již před usazením na podestu, usadíme z vnitřní strany okno 

s fólií.   2   5  6       7 

                      
1   14+8 3           4   6  18   13+9 

Pokračujeme usazením dalších stěn, krovu a ostatními díly dle obrázků. Nakonec usadíme střechu (zde je na výběr z varianty zelené 

nebo červené) a popř. podpěry, pokud budou chatky ve svahu. Kolem dveří, okna a na boční stěny můžeme dle chuti usadit i krytí.  

    11 17    15 

             
12    17   16    10   
 
Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz 
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a 
dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na 
modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu. 
 
IGRA MODEL, s.r.o. 
Kotkova 3582/19 
669 02   ZNOJMO 
www.igramodel.cz 
info@igramodel.cz 
tel.: +420 515 282 891 
fax: +420 515 282 890 
 
 

 

mailto:info@igramodel.cz
http://www.igramodel.cz/
http://www.igramodel.cz/
mailto:info@igramodel.cz

