
INSTRUKCE K MONTÁŽI PIKLER TRIANGLE

BALÍČEK OBSAHUJE:

• Celkem 8 bočnic

2x číslo 1 2x číslo 2 2x číslo 3 2x číslo 4

• Kolíky – 72

• Úchyty se závity – 6 kusů

• Dřevěné tyče – 16 kusů

• Šrouby (T20) – 32 kusů

NÁVOD K MONTÁŽI

K montáži budete potřebovat kladivo a aku vrtačku s torx T20. 

1. Vezměte si kolíky a zatlučte je do odpovídajících otvorů, dle obrázku č. 1. Boční deska č. 4 
má otvory na kolíky na obou stranách – zatlučte tedy kolíky do menších otvorů – tam, kde 
nejdou tak snadno (na jedné straně jsou otvory větší, na druhé menší – zatlučte je tedy do 
těch menších). Kolíky musí být zatlučeny až na dno tak, aby byly všechny stejně hluboko 
(cca 15 mm,  polovina čepu musí být uvnitř). 

2. Spárujte desky následujícím způsobem č. 3 s č. 2, č. 1 s č. 4, č. 4 s č. 1, č. 2 s č. 3. 

3. Vezměte si první pár. Boční desku č. 3 položte na rovný povrch kolíky nahoru. Dřevěné tyče
umístěte do příslušných otvorů. Druhou boční desku (č. 2) položte na ni tak, abyste mohli 
vložit jednotlivé tyče do příslušných otvorů. Pak přišroubujte šrouby na horní části boční 
desky (při šroubování je dobré přidržovat tyče). Umístěte ten kus vodorovně a našroubujte 
šrouby do druhé desky. 



4. Když jsou všechny šrouby zašroubovány, položte konstrukci na rovný 
povrch – všechny desky by měly ležet rovně na zemi. Pokud některá část neleží, upravte 
geometrii otočením konstrukce v potřebném směru. 

5. To samé udělejte pro všechny výše uvedené dvojice:

◦ Boční deska č. 1 na rovném povrchu s otvory pro kolíky dole s deskou č. 4 na horní části
dřevěných tyčí.

◦ Boční deska č. 4  na rovném povrchu s otvory pro kolíky dole s deskou č. 1 na horní 
části dřevěných tyčí.

◦ Boční deska č. 3  na rovném povrchu s otvory pro kolíky dole s deskou č. 2 na horní 
části dřevěných tyčí.

◦ 6. Nyní máte všechny 4 části trojúhelníku a můžete jej postavit do různých tvarů! Tvary 
můžete je tedy sestavit připevněním desek s kolíky s deskami s otvory v následujícím 
pořadí: č. 3-2 č. 1-4  č. 1-4  č. 2-3. Desky utáhněte spolu s úchyty závity.

7.  DŮLEŽITÉ: Když jsou jednotlivé segmenty utaženy dohromady, desky musí ležet v rovině, 
nesmí být mezi nimi žádný prostor. Jestliže desky se závity neleží (kolíky jsou vidět) odšroubujte 
šrouby, které drží dřevěné tyče a utáhněte úchyt závitem.

JAK POUŽÍVAT PIKLER TRIANGLE
Navrhované tvary konstrukce vhodné k lezení, doporučení a varování:

Č. 1 – Tvar trojúhelníku. Tento tvar se doporučuje využívat jako 
lezeckou konstrukci – dítě by mělo vylézt nahoru a dolů. Horní úhel 
trojúhelníku by měl svírat 60 stupňů, stejný úhel by měly svírat 
bočnice se zemí. 

Varování: Nikdy nenechejte dítě stát nahoře na trojúhelníku!

Č. 2 – Tvar stolu. Nohy by měly svírat se zemí i s deskou stolu 90 
stupňů. Tento tvar je určen k lezení nahoru, horní deska by měla být 
používána pouze k lezení. 

Varování:  Nikdy nenechávejte děti chodit po horních tyčích. 

Č 3. - Tvar písmene M. Tento tvar je doporučen k přelézání přes 
oba malé trojúhelníky. Horní úhel obou trojúhelníků musí být 60 
stupňů, stejný by měl být také úhel, který svírají boční desky se 
zemí. 



Č 4. - Tvar domečku. Tento tvar je doporučen k lezení, na střeše 
domečku se také může pouze lézt.Boční ramena by měla se zemí 
svírat úhel 90 stupňů. Úhel mezi bočními deskami by měl bát 120 
stupňů. Tento tvar se také nabízí k použití jako úkryt nebo bunkr 
pro děti, můžete zakrýt horní část dekou a poskytnou dětem prostor
pro hru. 

Varování: nikdy nenechejte své děti chodit nebo stát na střeše 
     domečku. 

Č. 5 – Tvar svahu. Při správné montáži by 
měla delší noha svírat se zemí úhel 15 stupňů 
a kratší noha 60 stupňů. Tento tvar je určen k 
vylézání pro kratší noze a slézání po delší. 

    Varování: Nikdy nenechejte své děti chodit 
    nebo stát na horních  tyčích. 

Používání Pikler Triangle:

Trojúhelník není v kterékoli poloze určen ke stání nebo chůzi bez držení rukou. Doporučuje ses 
používat pouze k lezení a šplhání za pomocí rukou i nohou. 

Doporučený věk minimálně 12 měsíců

Varování:

Určeno pouze pro domácí použití. Triangle by neměl z bezpečnostních důvodů stát na betonu, 
asfaltu nebo jiném tvrdém povrchu. Nikde nenechejte děti bez dozoru! Je doporučováno používat 
triangle na zemi a minimálně 2 metry od překážek jako např. plot, budovy, větve, šňůry na prádlo 
apod. 

Údržba:

Vždy před použitím zkontrolujte všechny tyče, zda nejsou poškozené nebo zlomené. Utáhněte 
všechny závity. Doporučujeme uchovat tento manuál pro případné další použití. 

Videonávod můžete také sledovat na našem youtube kanále Spokojený Domeček. 

Přejeme mnoho radostných chvil s Pikler Triangle!

Pro jakékoli dotazy nás kontaktujte na emailové adrese vladik@spokojenydomecek.cz nebo 
lucie@spokojenydomecek.cz. 

Sledujte nás na FB nebo na Instagramu Ve Spokojeném Domečku!
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