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Insert pro Catan Expanze 
 

  Původní návod k obsluze  
  
Technický popis 
 
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent rozšíření Kupci a barbaři (+6 hráčů), Zámořské objevy (+6 hráčů) a 
Poklady, Draci a Objevitelé k deskové hře Osadníci z Katanu v původní krabici jednoho z rozšíření. 
 
 
Popis jednotlivých částí výrobku 

• Pozor: Rozšíření se vyrábějí ve dvou variantách tlouštěk kartonových destiček. Ujistěte se, že máte alespoň 
polovinu z nich (ano, edice se míchají náhodně dle daného printu a konkrétního rozšíření) o tloušťce 1,3mm 
maximálně a druhou polovinu v novém formátu 2,3mm. Pokud máte celou hru v té tlustší verzi, šestihrany se 
vám tam budou velmi obtížně vejít! 

• Druhé pozor: Pokud vlastníte všechna rozšíření, nevejdou se do jedné krabice všechny okrajové dílky mapy, 
moře, atd. aniž by nebylo zvednuté víko. Tyto dílky se ale skrze všechna rozšíření duplikují a není je tedy 
potřeba v krabici držet všechny. Stačí si je vytřídit tak, abyste tam měli od všeho potřebný počet. 

Celá sestava se skládá z několika menších krabiček a pořadačů, které slouží k uskladnění komponent deskové hry. 
Popis uložení komponent je v Appendixu 1. 

• 6 x Krabička pro dílky hráče 

• 3 x Krabička pro Velbloudy, Barbary a Rybáře 

• 1 x Pořadač pro Zboží, mince 1 a 5, kostku a obchodníky 

• 1 x Krabička pro Města a kanály z Draků 

• 2 x Pořadač pro šestihrany 

• 2 x Krabička pro koření 

• 1 x Krabička pro žetony Draků a pokladů 

• 1 x Krabička pro mince hodnoty 1 a 3 

• 3 x Obecná krabička pro dílky, nápovědy, atd. 

• 1 x Pořadač na karty Událostí a Kupců 

Pokyny pro využívání výrobku 
 
Výrobek je určen výhradně ke skladování a využívání komponent určené deskové hry. 
Výrobek není určen k dlouhodobému vystavování UV záření, teplotám nad 60 °C, mechanickému namáhání a rázovým 
silám. 
 
 
Pokyny pro údržbu výrobku 
 
Z výrobku vyjměte všechny komponenty deskové hry a otřete jej vodou navlhčeným hadříkem. 
 
 
Pokyny k recyklaci 
 
Veškerý materiál lze i po ukončení smyslu svého účelu recyklovat, a to dle následujících instrukcí. 
 

Krabice: Obalové fólie: Komponenty insertu:  Dokumentace:   
 
Prohlášení o shodě je ke stažení včetně instrukcí na: https://www.kalkared.eu/navody-a-dokumentace/ 
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Insert for Catan Expansions 
 

Original operational manual 
 
Technical description 
 
Product is made to separate and store parts of a expansions Traders and Barbarians (+6 players), Explorers and Pirates 
(+6 players) and Treasures, Dragons and Adventurers for board game Settlers of Catan in an original box of mentioned 
expansions. 
 
 
Product components description 

• Careful: Game is made in two distinct versions of cardboard hexes. Make sure you have at least half of these 
tiles in thickens of 1,3mm at maximum and second half with 2,3mm (Yes, game is made in several options and 
it is based on year when you bought it). If you have all the tiles in thicker version, you might have big issue to fit 
all tiles in this insert! 

• Second Careful: If you own all mentioned expansions, they will not fit into the box without raised lid. There are 
many tiles which are simply duplicate of each other from other expansions and you can simply separate them 
and store only those needed. 

Assembly is made of several smaller boxes and trays which serves to store parts of a board game. How to store part 
sis described in Appendix 1. 

• 6 x Box for player components 

• 3 x Box for Camels, Barbarians and Fishermen 

• 1 x Tray for goods, coins 1 and 5, dice and traders 

• 1 x Box for Cities and canals from Dragons 

• 2 x Tray for hexagon tiles 

• 2 x Box for spices 

• 1 x Box for Dragon and Treasure tokens 

• 1 x Box for coins 1 and 3 

• 3 x Common box for tiles, helps, etc. 

• 1 x Tray for event and traders cards 

How to properly use this product 
 
Product is exclusively made to store and use parts of designated board game. 
Product is not suitable to withstand long term UV radiation, temperatures above 60 °C, mechanical stress and shock 
loads. 
 
 
Maintenance instructions 
 
Remove all parts of the board game from product and wipe it with moistened rag. 
 
 
Recycle instructions 
 
All material can be recycled after its purpose comes to an end by following instructions. 
 

Box:  Packing foil:  Insert components:   Documentation:   
 
Declaration of comformity can be downloaded with instructions at:: https://www.kalkared.eu/navody-a-dokumentace/ 
 


