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

 Insert pro hru FROSTPUNK+ FROSTPUNK: Zoceleni mrazem  

Popis výrobku 

Insert je určen pro roztřídění, uložení a skladování herních komponent. Pro rychlejší rozložení hry a 

pohodlnější hraní. Po vložení všech níže popsaných dílů insertu do krabice se nakonec poskládají na 

sebe všechny herní desky, karty předáků, kniha scénářů a pravidla.  

DNO KRABICE 

 

Seznam všech 35 dílů a jejich popis: 

1. není součástí insertu – místo pro model generátoru.  

2. Není součástí insertu – místo pro uložení okrajových dílů mapy 

3. krabička pro karty společenství a zákonů 

4. krabička pro karty scénářů, každý scénář má svou přihrádku 

5. box pro uložení destiček polí Leviatana 

6. box pro uložení destiček blízkých polí 

7. box pro uložení destiček vzdálených polí 

8. krabička pro uložení figurek dělníků, inženýrů, dětí a robotů 

9. krabička pro uložení surovin dřeva, uhlí, oceli a páry 

10. 2x víko pro krabičky figurek a surovin 

11. box pro žetony tepla, mrazu, kola, fáze, jídla, obyvatel, nemoci, nakrmení, mrtvol, scénáře… 

BOX NA DESTIČKY STAVBY – POZ.17 

27. malé destičky přístřešků  
28. malé destičky scénářů  
29. malé destičky budov zákonů 

30. malé destičky základních budov 
31. velké destičky scénářů  

32. velké destičky základních budov  
33. velké destičky zákonů  

 
 

34.+35 – box pro značky zásob, znalostí, stavů, vyčerpaných obyvatel, poškození generátoru a vývoje 
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PRVNÍ VRSTVA 

 

12. krabička pro karty expedic, každý typ má svou přihrádku 
13. +14. krabička s víkem pro karty technologií. Víko můžete použít pro uložení zahraných karet. 
15. +16. krabička s víkem pro karty rána. Víko můžete použít pro uložení zahraných karet. 
17. box pro uložení všech destiček stavby a krabičky žetonů – detailní obsah popsán výše 
18. Krabička pro uložení žetonů stromů  
19. Krabička pro uložení karet soumraku, rozdělené na normální karty a karty zákonů 

DRUHÁ VRSTVA 

 

20. krabička na uložení žetonů úrovně zateplení, žetonu prvního hráče, Leviatana, 

elektrostatického výboje a počátečních stěn 

21. +22. krabička s víkem pro karty počasí. Víko zároveň slouží jako místo pro zahrané karty. 

23. +24. krabička s víkem pro karty společných rozepří. Víko můžete použít jako místo pro 

odhazování karet zahraných karet soumraku. 

25. +26. krabička s víkem pro uložení karet obyvatel společně s kartami Předáků. 

 

 

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. 

Výrobek není určen pro děti mladších 3 let. 

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. 


