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

Insert pro hru ARCHA NOVA (2021). 

 

Popis výrobku 

Insert je určen pro roztřídění, uložení a skladování herních komponent hry Archa Nova. 

 - Horizontální i vertikální skladování. 
 - Držáky žetonů a karet stačí vytáhnout z krabice a jsou připraveny ke hře. 
 - Dostatek místa i na obalené karty. 
 - Krabičky hráčů mají v sobě i ve víku zakomponovány drážky pro držení až 6 karet + je možnost dokoupit i 
přídavné lišty (2 jsou již v balení) a pro jednoho hráče tak zvýšit kapacitu až na 14 karet. 
 - Já osobně jako velkou výhodu vnímám uzavření a nezávislost jednotlivých částí insertu na sobě. Tím je 
zajištěna univerzálnost a možnost manipulace v krabici podle potřeby a to hlavně při přidání částí pro již 
oznámené rozšíření. 

Pro kartonové žetony jsme zachovali původní plastové pořadače. Ty jsou pro hru zcela dostačující a není 
potřeba plýtvat na ně dalším plastem a vašimi penězi. :) 

Tisk nabízíme kompletně v černé, nebo hnědé barvě, ale také ve vícebarevné variantě, kdy části pro 
 - zoologické karty a karty závěrečného vyhodnocení jsou hnědé 
 - karty ochranářských projektů jsou zelené 
 - díly do plastového pořadače jsou černé 
 - a hráči mají své komponenty a karty akcí v krabičce černé, modré, žluté a červené barvy. 

Uložení v krabici 

Do spodní části krabice patří vedle sebe původní plastové pořadače. Vedle nich lišty na karty. 
Na ně herní plán, listy hráčů (plány zoo) a deska asociací.  
Na kratší stranu krabice, umístěte boxy s kartami ochranářských projektů a závěrečného vyhodnocení. 
Na desku asociací umístěte 4 krabičky hráčů. 
Na odhalenou část herního plánu umístěte zásobník a držák zoologických karet. 
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Seznam všech 19 dílů a jejich popis: 

 - 4x krabička pro komponenty hráče včetně víka (pojme všechny žetony v barvě hráče + 5 karet akcí). 
V zadní části krabičky je drážka pro 2 karty, které lze umístit ve dvou různých sklonech. Další 2 drážky pro 4 
karty (2 ve dvou řadách) jsou ve víku krabičky. Otvory z bočních stran slouží k vložení lišt na karty. 
 - držák zoologických karet včetně víka (používá se na herní ploše pro dobírací a odhazovací balíček a pojme 
až 60 obalených a cca 85 neobalených karet). 
 - zásobník zoologických karet včetně víka (pojme až 180 obalených a cca 255 neobalených karet) 
 - box na karty ochranářských projektů 
 - box na karty závěrečného vyhodnocení 
 - 2x lišta na karty (lze dokoupit i další) 
 
Vylepšení pro plastový pořadač (viz obrázek níže): 
 - pořadač na žetony univerzit (5 přihrádek) 
 - pořadač na žetony partnerských zoo (3 přihrádky) 
 - rozdělovník žetonů peněz (mezi hodnoty 20 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více detailů a fotografií najdete na našem eshopu, případně můžete zhlédnout video přímo na našem 
YouTube kanále MitroCZECH. Pro oba tyto zdroje zde v návodu najdete i 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. 


