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Kreativní stavebnice ROTO ABC od společnosti Efko
přichází v těchto dnech na pulty obchodů
________________________________________________________________
Česká společnost EFKO–karton, s. r. o., výrobce legendárního IGRÁČKA či populárních
deskových her, vyvinula ve spolupráci se zkušenými pedagogy stavebnici ROTO ABC. Jedná
se o kreativní konstrukční stavebnici s možností stavět 3D modely a to i s menšími dětmi.
Stavebnice je určena pro děti od šesti do deseti let. V těchto dnech, tedy těsně před Vánoci, se
hra dostává na pulty obchodů. Své uplatnění ale nalezne zcela jistě i po Vánocích jako dárek,
který plně rozvíjí technické myšlení, kreativitu i prostorovou představivost dětí. Jednotlivé sety
stavebnice je možné kombinovat a sestrojit tak rozsáhlé modely podle návodů nebo fantazie
mladého tvůrce. Variabilitu stavebnice a možnost vytvořit si vlastní modely oceňují nejen děti,
ale i odborníci. Celkem se jedná o čtyři sady stavebnice: Set M – motorky, Set D – auta, Set F –
letadla a Set K - stavební stroje. Stavebnice vznikla na základě pozitivních a praxí osvědčených
zkušeností se stavebnicí Roto z Vysočiny, kterou při výuce úspěšně využívají školky a školy
v kraji Vysočina. ROTO ABC

představuje konstrukčně podstatně rozsáhlejší modely

s promyšlenou koncepcí kombinovat jednotlivé sety a vytvářet tak veliké sestavy. Stavebnice
ROTO ABC je volně prodejná a všechny její sety lze zakoupit v každém dobrém hračkářství
nebo v e-shopu Efko.
„Stavebnice ROTO ABC podporuje přirozený dětský rozvoj a probudí ve vašem potomkovi malého
inženýra,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO - karton s.r.o. „Děti si rychle osvojí základy
práce se stavebnicí i intuitivní systém uchycování jednotlivých dílů. S velkými kartonovými díly snadno
manipulují i mladší děti, ty nejmladší pak mohou spolu s rodiči sestavovat jednoduché základní
modely,“ dodává Miroslav Kotík.
Roto ABC je nový koncept kreativní stavebnice, tvořené ze silné laminované lepenky, plastových dílů
a plastových šroubů a matic. Sety stavebnice lze mezi sebou kombinovat. Například kombinací všech
čtyř setů (M+D+K+F) lze získat 95 cm velkou větrnou elektrárnu.
Stavebnice ROTO ABC je dobrou pomůckou pro osvojení si práce se
šrouby, maticemi, šroubovákem a klíčem. Stavebnice ztvárňuje oblíbená
dětská témata, jako jsou auta, motorky, letadla, stroje. Jednotlivé sety lze
kombinovat a dokupovat.
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ROTO ABC Set M – motorky (113dílků)
Set M obsahuje 31 ks lepenkových dílů, 36 ks
plastových dílů, 22 šroubů, 22 ks matic, 2 ks
nářadí.
Ze setu M lze sestavit minimálně 20 různých
modelů.
MOC 199 Kč

ROTO ABC set F - letadla (177dílků)
Set F obsahuje 65 ks lepenkových dílů, 10 ks
plastových dílů, 50 ks šroubů, 50 ks matic, 2 ks nářadí
Ze setu F lze sestavit minimálně 25 různých modelů.
MOC 299,-Kč

ROTO ABC Set K – stavební stroje (256 dílků)
Set K obsahuje 77 ks lepenkových dílů, 52 ks plastových dílů, 62 ks šroubů, 62 ks matic, 2 ks nářadí
Ze setu K lze sestavit minimálně 21 různých modelů. MOC 359 Kč
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ROTO ABC Set D – auta (193 dílků)
Set K obsahuje 63 ks lepenkových dílů, 24 ks plastových dílů, 52 ks šroubů, 52 ks matic, 2 ks nářadí
Ze setu K lze sestavit minimálně 20 různých
modelů.
MOC 359 Kč
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Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě
výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských
domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí.
Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své
výrobky získalo EFKO řadu ocenění - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné
uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na
trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje
sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži
„Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a
fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární
rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“
v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených
her Moje první hry.
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