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Provozní budova

Stavbu základního korpusu rozdělíme na dvě části. Vnější plášť a vnitřní část. Z rámečků vyřízneme díly  
1 - 12. Herkulesem či jiným disperzním lepidlem slepíme k sobě díly 1+3 a 2+4. Je nutné hlídat kolmost jed-
notlivých dílů na sebe. Máme tedy slepené vždy jedno čelo a jednu stěnu k sobě. Následně po zaschnutí le-
pidla slepíme k sobě a vznikne nám uzavřený korpus budovy. Díly 7 nasuneme na díl 12 a zajistíme lepidlem. 
Sestavené trámoví vlepíme do korpusu budovy a prvé a poslední díl 7 přilepíme k přednímu a zadnímu čelu.
Zesílení bočních stěn 5 a 6 vlepíme zevnitř korpusu budovy. Na tyto díly vlepíme díl s okny a dveřmi 8 a 9. 
Na čela budovy 1 a 2 z vnitřní strany přilepíme díly 10 a 11.
 Po pečlivém proschutí korpusu přilepíme na díl 3 díly 13 a 14. Na druhou stranu budovy na díl 4 se přilepí 
díl 15, tak jako je to na ilustračním obrázku. Nad horní oblouky oken se nalepí díl 17 a parapety, díl 16 se 
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vlepí dovnitř oken.
Čela budovy 18+19 se natupo vlepí na 
mezi přesahující díly 13, 14 a 15. Po 
zaschnutí čel 18 a 19 je nutné zakrýt 
mezeru mezi jednotlivými čely. Z dílů 
24 si je nutné odměřit a odříznout část 
pro horní výplň dveří. Díl 20 je na boční 
hrany. Pro okna jsou díly 21 a 22. Díl 23 
je určen pr vlepení do kruhového otvoru 
ve štítu budovy.
Díly 16 se nalepí nad horní oblouky oken 
a díl 25, parapet se vlepí na spodní hra-
nu oken. Pro dokončení čel se přilepí díly 
26 a 27 na každé čelo.
Díl 29 se nalepí mezi jednotlivé okrasné 
věžičky na čele budovy. Dejte pozor na 
jejich zrcadlové otočení.  Podle poslední 
linky ohněte díl tak, aby pasoval na vě-
žičku. Jemným brusným papírem 1500-
2000 zbruste úkos věžiček pro nalepení 
dílu 30. Přečnívající díly 13, 14 a 15 
odřízněte podle skosení dílu 30. Dolepte 
díly 28, jejichž horní hrana je skryta pod dílem 30.
Před vyříznutím střechy, 31, si tupým nožem udelejte linku pro ohyb střechy podle linek, které jsou na vněj-
ším obvodu střechy. Ohýbejte střechu podle pravítka a na hraně stolu. Přilepením střechy máte provozní 
budovu hotovou.

Tovární komín

Díly T1 slepíme k sobě dovnitř vlepíme díly T4. Dílem T2 uzavřeme podstavec komína. Na díl T2 přilepíme díl 
T7 otočený o 90 stupnů (délka cihel kolmá na délku cihel dílu T2) a na něj díl T6 opět otočený o 90 stupnů. 
Díl T9 opatrně naohýbáme podle pravítka a hrany stolu a přilepíme chlopně přes sebe. Po zaschnutí se 
dotvaruje osmiúhelníkový tvar a nalepí se horní věnec T3. Spodní věnec T8 doporučujeme nasadit shora a 
stáhnout jej dolů. Lepidlem zafixovat těleso komínu a celek přilepit na díl T6.


