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Z czego zrobiona jest gra? 
 

Najważniejszą częścią gry jest mata do rozgrywki.  
Plansza gry wykonana jest z medium powlekanego ekstra 510g.  
Druk gry jest najwyższej jakości, wykonany ekologiczną, przyjazną dla środowiska i 
zdrowia dzieci metodą lateksową. 
 

To najwyższej jakości, bardzo trwała mata gry. Jest obustronnie powleczone, co daje najlepszą trwałość i 
odporność na czynniki pogodowe i atmosferyczne. Jest wykonane z materiału PCV, co daje mu jakość zbliżoną 
do super wytrzymałego materiału plandekowego, jednak mata gry jest dużo lżejsza i bardziej elastyczna.  
Wysoka klasa uszlachetnionego powleczenia stawia materiał maty gry w ścisłej czołówce najtrwalszych mat do 
zadruku eko solventowego.  
Dzięki odpowiedniemu wykończeniu (zgrzanie i oczkowanie) mata gry staje się bardzo łatwa w montażu jak i 
demontażu. Podłoże powlekane ekstra 510g jest bardzo wytrzymałe i przeznaczone przede wszystkim do 
długoterminowych ekspozycji. Doskonale sprawdza się w warunkach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych 
jako gra planszowa i plenerowa. 

Zalecenia do użytkowania gry: 

 Zaleca się aby grać w grę boso lub skarpetkach antypoślizgowych.                                                        
To zachęca dzieci do aktywności fizycznej oraz bardziej angażuje w rozgrywkę.   
 

 W grę można także grać w klasyczny sposób, za pomocą dołączonych pionków (pachołków).  
 

 Nie zaleca się aby grać w grę w obuwiu. Może to prowadzić do uszkodzeń mechanicznych i 
szybszego zużywania się materiału planszy gry.  
 

 Nie zaleca się używania  gry na powierzchniach ziarnistych, granulowanych                             
np. boiskach poliuretanowych, ponieważ mogą barwić, niszczyć i szybciej zużywać matę gry.  
 

 Gra musi zawsze pozostać sucha i czysta. Nie wolno grać na mokrej lub brudnej grze. 

Jak czyścić grę? 
 

Po zakończeniu rozgrywki, przed złożeniem grę należy oczyścić z zabrudzeń.  
Można to zrobić za pomocą zwykłej zmiotki lub ściereczki nawilżanej wodą.  

Gra jest łatwa do dezynfekcji i utrzymania czystości.  
 
Gra przeznaczona jest do rozgrywki zarówno w lokalach  

i pomieszczeniach jak też w plenerze, na wolnym powietrzu.  
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Jak złożyć grę? 

 
1. Składamy grę po krótszym boku na rękawy o szerokości około 30 -40 cm.  

Nie rolujemy gry w rulon.  

2. Łamiemy grę na ręce na 3 lub 4 części zależności od rozmiaru planszy.   

Między łamania (zagięcia gry) można wstawić kartonowy wałek. 

3. Odpowiednio złożoną grę wkładamy do torby z resztą elementów i dodatków do gry 

lub transportujemy zabezpieczoną grę luzem.  

4. Po rozłożeniu gry należ ją lekko naciągnąć za pomocą elementów montażowych w 

celu usunięcia zmarszczek banerowych, które powstają naturalnie podczas składnia 

gry.  
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