
Pàgina 1 
 

 

Característiques: Joc de plàstic motiu pel qual és un dels que representa menys valor, 

almenys econòmica, de la col·lecció. La seva fabricació s’ha fet, amb tota probabilitat, amb uns 
motllos per injecció de plàstic. Els motllos són certament costosos però la possibilitat de 
fabricació en sèrie permet un preus de venda molt assequibles. 
 
 

La figura del rei parteix d’un cilindre curt de 28 mm de diàmetre que 
immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 20 mm de diàmetre. Ara continua aprimant la secció 
fins a  atènyer un coll de 10 mm. Una anella gran i dues més de 
petites donen pas a un eixamplament considerable que corona, 
finalment, en una creu.  L’alçada total és de 65 mm. A la part inferior 
porta un feltre de color vermell de protecció. Les figures blanques són 
d’un color blanc trencat mentre que les negres són marcadament 
d’aquest color.  
 
 
 
 
 
 

La figura de la reina parteix d’un cilindre curt de 28 mm de diàmetre 
que immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 20 mm de diàmetre. Ara continua aprimant la secció 
fins a  atènyer un coll de 10 mm. Una anella gran i dues més de 
petites donen pas a un eixamplament considerable que corona, 
finalment, en una corona que te un punt en el centre.  L’alçada total 
és de 57 mm. A la part inferior porta un feltre de color vermell de 
protecció. Les figures blanques són d’un color blanc trencat mentre 
que les negres són marcadament d’aquest color. 
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La figura de l’alfil parteix d’un cilindre curt de 25 mm de diàmetre que 
immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 16 mm de diàmetre. Ara continua aprimant la secció 
fins a  atènyer un coll de 8 mm. Una anella gran i dues més de petites, 
quasi imperceptibles,  donen pas a un eixamplament considerable que 
te una forma ovoïdal.  Corona amb una bola aixafada. Lateralment, en 
la figura ovoïdal, porta el tall típic que sembla una guardiola L’alçada 
total és de 50 mm. A la part inferior porta un feltre de color vermell de 
protecció. Les figures blanques són d’un color blanc trencat mentre 
que les negres són marcadament d’aquest color. 
 
 
 
 
 
 
 

La figura de la torra parteix d’un cilindre curt de 22 mm de diàmetre 
que immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 18 mm de diàmetre. Ara continua aprimant la secció 
fins a  atènyer un coll de 10 mm. Una sèrie d’anelles, cada vegada mes 
petites, donen pas a la típica forma de torre, que sembla un cendrer.  
L’alçada total és de 38 mm. A la part inferior porta un feltre de color 
vermell de protecció. Les figures blanques són d’un color blanc trencat 
mentre que les negres són marcadament d’aquest color. 
 
 
 
 
 
 

La figura de la torra parteix d’un cilindre curt de 25 mm de diàmetre 
que immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 18 mm de diàmetre. Ara comença pròpiament la 
representació del cap del cavall. El coll, la cara i la sina son els 
elements més perceptibles. La cabellera està representada amb uns 
talls que semblen dauets. L’alçada total és de 38 mm. A la part inferior 
porta un feltre de color vermell de protecció. Les figures blanques són 
d’un color blanc trencat mentre que les negres són marcadament 
d’aquest color. 
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La figura del peó  parteix d’un cilindre curt de 20 mm de diàmetre que 
immediatament troba un coll apreciable. A continuació torna a 
recuperar el diàmetre anterior i torna a decréixer en formes corbades 
cap a un anell de 15 mm de diàmetre. Ara continua aprimant la secció 
fins a  atènyer un coll de 5 mm. Una anella gran dona pas a un estret 
coll per iniciar tot seguit una esfera, pràcticament perfecta, que 
corona la figura. L’alçada total és de 35 mm. A la part inferior porta un 
feltre de color vermell de protecció. Les figures blanques són d’un 
color blanc trencat mentre que les negres són marcadament d’aquest 
color 
 
 
 
 
 
 

El joc disposa d’una caixa que per la part superior te un tauler d’escacs. Dues frontisses permet 
que aquest tauler es pugui plegar i així formar una caixa on guardar les peces. Les 16 peces 
blanques tenen una bosseta, amb tancament, per guardar-les. Igual que les peces negres. Les 
mides són de 31 cm d’ampla x 31 cm de llarg i x 3 cm d’alt. Un cop plegada són 31 cm d’ampla 
x 15,7 cm de llarg i x 6 cm d’alt. Tota la caixa de color marró. El tauler te un marc sobresortit 
d’aquest color marró. Els quadres negres son d’un color vermellós i marronós. Els quadres 
blancs son amb tons beix i senyals de vermell. Tan uns com els altres fan unes aigües tot 
imitant l’aspecte de la fusta. El tancament de la caixa és molt efectiu i s’efectua a través d’uns 
imants allargassats a cada banda de les tapes. Uns topalls fan que encaixi perfectament una 
batent amb l’altre. 


