
návod na sestavení:

Loutkové divadlo KUFŘÍK

1) uvolněte gumičky
2) zvedněte víko
3) vyndejte desku podia
4) vyjměte veškeré příslušenství
5) zajistěte víko kufříku v otevřené poloze pojistkou proti zavření - viz obrázek 5
6) vložte podium proříznutým okrajem směrem k pojistce - viz obrázek 6
7) zasuňte pravý a levý portál do otvorů po pravé a levé straně podia - viz obrázek 7
(pozor, je nutno dodržet strany, kovové kolíky jsou blíže k vnější straně)
8) nasaďte horní překlad s kašpárkem a oponou - viz obrázek 8
9) vložte libovolnou kulisu a zasuňte ji pod čtvercový úchyt na víku - viz obrázek 9

www.kufrik.cz

materiál: březová překližka:
3,6 kg50 cm x 35 cm x 11,5 cm (Š x H x V)

rozměry:

výrobce:
Hyperion s.r.o., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8
IČO: 25646371
DIČ: CZ25646371

hmotnost:
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DOBRÝ DEN !!!
Milí zákazníci,
děkujeme Vám za nákup ryze českého výrobku - Loutkového divadla KUFŘÍK v přírodním provedení 
se sametovou rolovací oponou. 

Při vymýšlení a vývoji jsme se inspirovali několika aspekty:
- moderními technologiemi - respektive vzhledem a tvarem notebooku,
- potřebou mnoha rodin a domácností, které bojují s nedostatkem úložných prostor,
- a také všeobecně známou pravdou, že síla bývá v jednoduchosti :-)

Výsledkem je divadélko, které je nejen kvalitní, nadčasové, ale také nesmírně šikovné a praktické. 
Rychle ho rozložíte a hrajete představení. Poté ho zase složíte, všechny loutky i kulisy vložíte dovnitř 
a kufřík uklidíte. Díky jednoduché manipulaci si ho můžete též snadno naložit do auta a vzít s sebou 
na dovolenou či na chalupu. 
Pokud plánujete společné chvilky s přáteli a jejich dětmi, tak představení budou určitě nezapomenutelná :-)

Hodila by se Vám nějaká textová předloha?
Využijte naše scénáře! Pokud Vám nějaký chybí, podívejte se na naše webové stránky www.kufrik.cz.

Věříme, že Vám Loutkový kufřík MARIONETINO přinese mnoho radosti
a přejeme příjemnou zábavu !!!

MATERIÁL LOUTEK A KULIS
Loutky, kulisy i rekvizity jsou vysekávány z nejkvalitnější knihařské lepenky kašírované po obou stranách. 
Jedná se o velice pevný, ekologický materiál, tvrdostí srovnatelný s dřevěnou překližkou a velmi příjemný 
zvláště do dětské ruky.

1) umístěte čtvereček lepící gumy na spodní část tyčky
2) tyčku pevně přitiskněte na záda loutky
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JAK PŘIPEVNIT TYČKU K LOUTCE
Tyčku nalepte na záda loutky jakýmkoliv lepidlem na papír či dřevo. Pokud tyčku lepit nechcete, používejte 
speciální �xační gumu Kores GUMFIX. Tyčku poté můžete ze zad loutky sundat, aniž by se loutka poškodila.

JAK PŘIPEVNIT REKVIZITU K LOUTCE
Na připevnění rekvizity je opět ideální lepící
guma Kores GUMFIX. Rekvizitku snadno přichytíte
a opět sundáte, aniž by se loutka poškodila.

nelepí se na prsty
výsledek je okamžitý

mnohonásobné použití
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