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Názov Popis Trvanie tlače

Altánok spodná 
časť spodná časť altánku 78 min

Altánok strecha
strecha altánku spájajúca sa 

so spodnou časťou 75 min

Cesta základná časť cesty 151 min

Cesta stred stredná časť cesty, pruhy cesty 4 min

Dom nízky základ nízkeho domu 330 min

Dom vysoký základ vysokého domu 698 min

Strecha domu
univerzálna strecha na nízky aj vysoký 

dom 267 min

Jazierko 
ľavá časť ľavá časť jazierka, okraj 64 min

SADA ENVIRO
Obsahuje celkovo 18 objektov. Sada vytvorená v Smart Cubes 3D. Umožňuje vytvárať a dopĺňať nové 
objekty priamo žiakmi. Výborná na zoznámenie sa žiaka s 3D priestorom, získanie návykov tlače. Fakt, že 
i žiaci sami dopĺňajú a vytvárajú nové diely, ich doslova pohltí. Sada je vhodná aj na väčšie žiacke projekty.
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Jazierko pravá 
časť pravá časť jazierka, okraj 64 min

Jazierko voda výplň jazierka pre pravú aj ľavú časť 99 min

Spojka 2x spojka pre základné diely 3 min

Kmene stromy kmene pre stromy v 2 veľkostiach 6 min

Strom koruna koruna stromu 37 min

Strom koruna 
veľmi vysoká najvyššia koruna stromu 144 min

Strom koruna 
vysoká stredná veľkosť koruny stromu 70 min

Tráva kopček diel podložky s kopčekom 198 min

* Pozn.: Základné objekty ako domčeky, stromčeky, podložka-tráva, sú tlačené v 33 %-tnej veľkosti z pôvodného STL súboru. 

Spojky a časti spájajúce podložku s objektom, ktoré formou stavebnice budú zapadať do nich, sú vo veľkosti 31 – 32 % zo 

zdrojového STL súboru. Strechy a objekty, ktoré sa napájajú na základné objekty, vo veľkosti 34 – 35 % zo zdrojového súboru. 

Ak použijete hrubšiu tlač, je možné, že koncovku bude treba prejsť pilníkom na nechty. Pre tlačiarne PRUSA sú už objekty 

optimalizované a zmenšené.


