- PARTS DEL TAULELL DE JOC 1. Taulell de joc de de fusta: l’espai intern lliure de la taula ha de ser de 2362±3mm de
llargada per 1143±3mm d’amplada. L’alçada de les parets laterals de la taula ha de
situar-se entre 64mm i 90mm.
2. Muralla: fusta de 1143±3mm de llargada, 250mm d’alçada i 15mm de gruix situada
al centre del taulell de joc. La muralla divideix el taulell de joc en dos camps de
competició, un per a cada equip. Cada camp de competició té unes mides de
1173,5±3mm de llargada i 1143±3mm d’amplada.
2. Taps de suro: taps de cava, en la seva forma original, cilíndrica, de 30.5x48mm.
Podeu obtenir de forma gratuïta una mostra de deu taps a partir del 12 de setembre
recollint-los al TecnoAteneu de Vilablareix els dimecres de 18 a 20 hores o bé assistint
als cursos de preparació de la RoboCAT. Les seus dels tornejos també disposen de taps
de suro oficials.
3. Bandera, suport de la bandera i embut (canó de l’arcabús): impressió en 3D. Els
arxius en format stl es troben a la pàgina web de la RoboCAT.
4. Cinta aïllant negra de 19mm: cal col·locar-la de tal manera que cada camp de
competició tingui dues línies horitzontals i tres línies verticals que ocupin tota la
llargada i amplada del camp de competició, distribuïdes de manera proporcional.
5. Pintura blanca: la superfície del taulell de joc ha de ser de color blanc.
Existeix l’opció de preparar el taulell de joc pel vostre compte o adquirir-lo a un preu
assequible.

- INFORMACIÓ ADQUISICIÓ TAULELL DE JOC Teniu quatre opcions d’adquisició del taulell de joc de la RoboCAT 2019. Cap
possibilitats inclou els taps de suro utilitzats com a projectils.
Opció 1: Taulell sencer
La millor opció per a aquells que participen per primera vegada a la RoboCAT i no
tenen cap camp de dimensions similars.
Aquest kit incorpora:
1. Fustes laterals
2. Fusta central (muralla)
3. Fusta terra taulell de joc
4. Cinta aïllant negre
5. Embut x2
6. Banderes x2
Opció 2: Taulell sencer sense peces 3D
La millor opció per a les escoles que participen per primera vegada però decideixen
imprimir-se les peces 3D pel seu compte.

Aquest kit incorpora:
1. Fustes laterals
2. Fusta central (muralla)
3. Fusta terra taulell de joc
4. Cinta aïllant negre
Opció 3: Taulell senzill
La millor opció per a aquells que ja disposen d’un taulell de joc.
Aquest kit incorpora:
1. Cinta aïllant negre
2. Fusta central (muralla)
Opció 4: Elements 3D
La millor opció per a aquells que disposen d’un taulell de joc però no tenen impressora
3D.
Aquest kit incorpora:
1. Embut
2. Bandera
Taula de preus
Opció
1
2
3
4

Nom
Taulell sencer
Taulell sencer sense peces
3D
Taulell senzill
Elements 3D
Enviament

Preu (IVA inclòs)
140 euros
100 euros
51,5 euros
45 euros
25 euros (fora de la
província de Barcelona)

Condicions
La comanda s’ha de realitzar a través del correu electrònic info@makeandlearn.cat.
L’enviament es realitzarà en un període d’entre tres i set dies laborables després
d’haver confirmat la comanda. La comanda es confirmarà una vegada el client hagi
complimentat el full de dades necessari per la facturació i enviament.

