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Insert pro Blood Rage 
 

  Původní návod k obsluze  
  
Technický popis 
  
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent deskové hry Blood Rage (2015) společně s rozšířeními Bohové 
Asgardu, Rozšíření pro pátého hráče a Zaříkáváči z Midgardu v krabici základní hry. 

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

• 1 x Krabička pro figurky monster včetně 3 základních promo figurek 

• 1 x Krabička pro figurky bohů, žetony Ragnaroku a plenění 

• 1 x Krabička pro karty 

• 1 x Krabička jako výplň 

• 5 x Krabička pro jednotlivé klany – v pozici lodě je barevné rozlišení, pro který klan je krabička určena 

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 Blood Rage 
 

Original operational manual 
 
Technical description 
 
Product is made to separate and store parts of a board game Blood Rage (2015) together with Gods of Asgard, 5th 
Player Expansion and Mystics of Midgard in core box of the game. 
 
 
Product components description 
 
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. 

• 1 x Box for monster miniatures including 3 original promos 

• 1 x Box for God miniatures, Ragnarok and pillage tokens 

• 1 x Box for cards 

• 1 x Box as a filler 

• 5 x Box for each clan – ship slot is colored to identify correct box for each clan 

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/ 
 


