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MitroCZECH     Váš spoluhráč pro vylepšování deskových her a 3D tisk. 

Insert pro hru Istanbul Big Box (2018) 

 

Popis výrobku 

Insert je určen pro roztřídění, uložení a skladování herních komponent hry Istanbul Big Box. Veškeré 
boxy jsou okamžitě připraveny ke hře, stačí je vytáhnout z krabice a položit na stůl či karty Lokací.  

 
Pro lepší orientaci v návodu si původní insert rozdělíme na 4 sektory: (A), (B), (C) a (D). 
     U částí (C) a (D) ohneme spodní části papírového insertu směrem 
      dolů (vyznačeno červeně), aby se nám do (C) bez problémů vešly  
      karty Lokací a do (D) Káry hráčů a Přehledy. Do (C) vložíme  
      nastojato také 2 držáky Destiček poptávky  
      (malá a velká tržnice [10] a [11]). 
 
       
       
      Pokud máte i vyztužení  pro vertikální 
      skladování, složte ho dohromady a 
      umístěte pod původní insert takto: 

 
 

Seznam všech 31 dílů a jejich popis (bez 6 dílů vyztužení): 

Pro zrychlení a zjednodušení přípravy, má na sobě většina dílů číslo odpovídající číslu Lokace. 

Sektor (A) černé díly: 
A1 – 5x miska pro hráče, 1x pro rubíny 
A2 – 2x zásobník peněz (lir) a kávy 

 

Sektor (B) na další straně 

 

Sektor (C) šedé díly: 
Všechny karty lokací 
- držák pro Destičky poptávky: 
   - malá tržnice [10]  
   - velká tržnice [11] 
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Sektor (B) šedé díly: 
- miska na ostatní komponenty: kostky, Guvernér, Pašerák, Obchodník s kávou, Kurýr, destička bakšiše, 
ukazatele pošty, destička prvního hráče, destička zábrany (dřevěná zábrana je uložená pod miskou) 
- držák pro bonusové karty [6] + víko a držák pro karty cechů [18] + víko 
- držák pro destičky stánku [22] a držák pro destičky malé a velké mešity [14/15] 
- držák pro destičky hostince [19] a držák pro dopisy [21] – mezi něj a karty umístěte destičku karavany 
- pořadač (základna sektoru) s čísly pro správně uložení šedých dílů insertu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sektor (D): 
Přehledy a Káry hráčů 
- s překryvnými deskami a záslepkami. Záslepky slouží pro postupné posouvání podle toho, jak budete 
vylepšovat své Káry na lokaci [1] Kolářství. Vylepšení kár nevyjímejte (nevyloupávejte) z desky Káry. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdybyste si s uložením komponent nevěděli rady, navštivte náš eshop, kde najdete jak fotografie, tak 
odkaz na video na našem YouTube kanále MitroCZECH, nebo využijte zde uvedené QR kódy. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Materiál PLA, ze kterého je Váš výrobek vyroben, by neměl být vystavován teplotám nad 55°C. Neskladujte v blízkosti tepelných 
zdrojů a vyhněte se působení přímého slunce - hrozí deformace. 
Zacházejte s ním obezřetně, není to hračka a při použití síly či pádu se může nevratně poškodit. 

Údržbu je možné provádět hadříkem namočeným ve vlažné vodě. 
 
PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná) je biologicky plně odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo 
bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu sodném. 

Video návod 


