
Klocki PILCH 
na sztuki

Potrzebujesz różnych pojedynczych klocków PILCH, aby tworzyć nowe 
konstrukcje. Tutaj znajdziesz klocki, które potrzebujesz. Buduj swoje 
własne projekty z coraz większej liczby klocków.

DO WYBORU RÓŻNE KSZTAŁTY:
1. Sześcian 25 x 25 x25; 
2. Prostopadłościan 25 x 25 x 50; 
3. Prostopadłościan 25 x 25 x 75; 
4. Prostopadłościan 25 x 25 x 100; 
5. Prostopadłościan 25 x 25 x 125; 
6. Walec mały Fi 25 x 75; 
7. Walec duży Fi 25 x 125; 
8. Prostopadłościan trójkątny mały 25 x 52 x 52 x 75; 
9. Prostopadłościan trójkątny średni 25 x 68 x 68 x 100; 
10. Prostopadłościan duży 25 x 86 x 86 x 125; 
11. Most mały 25 x 50 x 100; 
12. Most duży 25 x 50 x 125;
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WARTOŚCI EDUKACYJNE:
• Klocki wykonane są z drewna bukowego pochodzącego z polskich upraw 

hodowlanych.
• Klocki PILCH pobudzają kreatywne myślenie, symulują wyobraźnię oraz 

wpływają na rozwój kompetencji społecznych poprzez naukę współpracy. 
W trakcie budowania dzieci doskonalą zdolności manualne, ćwiczą koncen-
trację oraz skupienie.

• Z klocków PILCH możesz zbudować: wieże, domy, mosty, pojazdy, drogi, abs-
trakcyjne konstrukcje i wiele innych. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

• Klocki PILCH są idealne dla: szkół, przedszkoli, świetlic, sal zabaw oraz do 
zabawy w domu. Mogą stanowić pomoc dydaktyczna do nauki i zabawy dla 
dzieci od lat 3.

• Klocki PILCH umożliwiają dzieciom konstruowanie budowli z ekologicznych 
i polskich drewnianych klocków.

• LICZBA GRACZY: 1+

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać suchej 
lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować powierzchnię). 
Stosować czystą wodę, bez detergentów i rozpuszczalników.

BEZPIECZEŃSTWO:
Przed oddaniem zabawki dziecku upewnij się, że produkt jest kompletny i nie jest 
uszkodzony. Stosować się do zaleceń w instrukcji.
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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z 
uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

WYPRODUKOWANO W POLSCE


