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Vitajte vo svete Zometool
®

!

umenie a veda hrou

ZOMETOOL
®

Zometool je moderný a jednoduchý stavebnicový systém. De�, učitelia alebo nositelia Nobelovej ceny, 
všetci majú vášeň pre Zometool, pretože spája prírodu, vedu, matema�ku, umenie a architektúru 
jasným a jednoduchým spôsobom. Základným kľúčom k celému systému Zometool 
je guľôčka Zometool. Prvý z týchto pozoruhodných spojovacích „uzlov“, bol vyrobený v apríli 1992, 
výsledok takmer 30 rokov intenzívnej a nadšenej práce. Inšpirovaný 
geode�ckou kopulou Buckminstera Fullera, architekt 
Steve Baer vyvinul predchodcu dnešného Zometool 
v roku 1970. Paul Hildebrandt a Marc Pelle�er 
prevzali ďalej výzvu vylepšiť a pretvoriť tento 
dômyselný systém.  Výsledok ich práce je 
vidieť vo farebne odlíšených vzperách 
zodpovedajúcich tvarov a úžasnej
guľôčke, čo uľahčuje aj 5 ročným
deťom, či dospelým vybudovať 
krásne a elegantné modely. 
So Zometool ide oveľa viac. 
Hodiny pokojného sústredenia 
spolu s pozi!vnou skúsenosťou
a radosťou z objavovania.
Zometool je zábava pre 
celú rodinu. 

Ak to zapadá, tak to zapadá perfektne:

Dômyselným kľúčom celého systému je guľôčka
so 62 otvormi troch rozdielnych tvarov.

Farebne odlíšené vzpery zapadajú do 
prislúchajúcich otvorov v guľôčke a uľahčujú 
tak stavať komplexné štruktúry.

Stavanie so Zometool znamená rozmýšľať v
4 dimenziách: od čiary (1D), k
plochám (2D), telesám (3D)
až po hyperpriestor (4D).

Pre všetkých tých, ktorých 
napĺňa konštruovanie a 
objavovanie: de�, učiteľov, vedcov!

Modely v 3D

Molekulárne štruktúry

Platónske telesá

Dlaždicové vzory

Architektonické návrhy

Uhlíkové atómy

Kryštály a kvázikryštály

a hyperdodekaéder

Pán Roger Penrose (*8.8.1931),

Matematik a teoretický fyzik

so Zometool štruktúrou.

Zometool ponúka plný svet nápadov:



Vitajte vo svete Zometool
®
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Dizajnérska séria

Systémové sady

Veda
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Geometria

Bio-veda

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
Zometool máme skladom:

Vitajte v našom svete !

Konštruovanie so Zometool je spôsob objavovania krásy matema�ky
a mystérií sveta okolo nás.
Zometool je unikátny systém, ktorý perfektne zapadá. Je to vďaka
brilantne premyslenej prepojovacej guľôčke a farebne odlíšených 
vzpier, ktorých dĺžka je v súlade s „kanónom krásy“ čiže zlatého rezu.

Zometool systémové sady – veľa čas� pre veľa modelov

Zometool projektové sady – tema�cky ladené produkty

Zometool dizajnérska séria – krása symetrie

Zometool produkty sú rozdelené do troch sekcií:

Všetky sady sú kompa�bilné. V každej sade nájdete
vyčerpávajúce farebné ilustrácie a návody. Projektové sady
vždy obsahujú zaujímavé informácie týkajúce sa danej témy.

Creator 1: 246 dielov Creator 2: 492 dielov Creator 3: 738 dielov

Platónske telesá Ľadové kryštály Zelené vzpery Hyperdo

Buckyho sféra Kryštalografia Šialené bubliny Živočíšny vírus DNA

Keplerov vesmír

 Dizajnová séria: s našimi
elegantnými čiernymi a bielymi vzperami 
a guľôčkami je krása Zometool symetrií 
ešte viac výraznejšia.

dizajn 3: 120 dielov  dizajn 5: 227 dielov  

2-násobné osi symetrie: τⁿ kde n = 0, 1, 2; τ = (√5+1)/ 2

3-násobné osi symetrie: τⁿ ( cos 30&) kde n = 0, 1, 2

5-násobné osi symetrie: τⁿ ( cos 18&) kde n = 0, 1, 2


