NOVINKA:
BEZÚDRŽBOVÉ
IHRISKÁ

Hliník:
• Nevyžaduje údržbu / nízke
prevádzkové náklady
Nevadi mu vlhkosť / UV žiarenie, nehrdzavie, nepodlieha
poveternostným vplyvom, je farbostály, farba sa neolupuje,
odolný voči ohňu.

• Odolnosť a stabilita
Hliník je ľahký ale extrémne pevný, maximálne odolný
voči poškodeniu / vandalizmu, má dlhú životnosť /
žiadne zádery, triesky, je oteru-odolný

• 50 – ročná záruka
Na konštrukčnú stabilitu.

• Certifikát TUV / ISO
• Žiadne čínske komponenty

0% drevo – 100% bezúdržbové materiály
Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90
mikrónovou vrstvou farby nanášanou elektro- statickým procesom
pri 200C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN
71-p3. Podlaha hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou

povrchovou úpravou s oceľovým obvodovým rámom 9 x 9 x
0,2 cm. Bočné panely: UV stabilizovaný HDPE (High Density
Polyethylen) hrúbky 19mm. Strechy, šmykľavky a iné plastové

diely – 6mm hrubý UV stabilizovaný polyetylén. Lezecké laná
hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou.

certifikát
EN 1176

Záruka

Stabilná hliníková
konštrukcia

50 rokov

Odolnejšie voči
vandalom a
poveternostným
vplyvom

Nízke prevádzkové náklady
vďaka bezúdržbovým
materiálom
Vyrobené na Slovensku

.... a lacnejšie ako bežné drevené ihriská !

Bezúdržbové ihrisko
(veža + pružinové prevažovadlo + interaktívny panel)

Akciová cena:

Záruka

2490,-

50 rokov

Eur bez DPH, montáže a dopravy.
Stabilná hliníková
konštrukcia

0 % drevo

Veža s pôdorysom 85 x 85cm, výškou podesty 100cm,
schodíkmi pre ľahký prístup a šmykľavkou.

Zvonkohra

Nízke prevádzkové náklady
vďaka bezúdržbovým
materiálom

Pružinové prevažovadlo s
„Eibach“ pružinou +
interaktívny panel
„Zvonkohra“

Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90 mikrónovou vrstvou farby nanášanou
elektrostatickým procesom pri 200C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN 71-p3.
Podlaha: hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou povrchovou úpravou s oceľovým
obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm. Bočné panely: UV stabilizovaný HDPE (High Density Polyethylen)
hrúbky 19mm. Strechy, šmykľavky a iné plastové diely: – 6mm hrubý UV stabilizovaný polyetylén.
Lezecké laná: hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou. Oceľové diely: s povrchovou práškovou farebnou
úpravou. Certifikát EN 1176
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Bezúdržbové ihrisko
(veža + hojdačka + prevažovadlo + pružinka)

Stabilná hliníková
konštrukcia

Záruka

50 rokov

Veža s pôdorysom 85 x 85cm, výškou podesty 140cm, schodíkmi pre ľahký prístup, šmykľavkou a

hojdačkou.

Odolnejšie voči vandalom
a poveternostným
vplyvom

Nízke prevádzkové náklady
vďaka bezúdržbovým
materiálom

Klasické prevažovadlo s dĺžkou 300 cm + kvalitná pružinka „Eibach“ s HDPE telom. Motív zvieratko / motorka.

Akciová cena:

3190,-

Eur bez DPH, montáže a dopravy.

Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90 mikrónovou vrstvou farby nanášanou
elektrostatickým procesom pri 200C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN 71-p3.
Podlaha: hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou povrchovou úpravou s oceľovým
obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm. Bočné panely: UV stabilizovaný HDPE (High Density Polyethylen)
hrúbky 19mm. Strechy, šmykľavky a iné plastové diely: – 6mm hrubý UV stabilizovaný polyetylén.
Lezecké laná: hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou. Oceľové diely: s povrchovou práškovou farebnou
úpravou. Certifikát EN 1176
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Bezúdržbové ihrisko
(veža s lezeckou stenou + 2-hojdačka + prevažovadlo + pružinka)
Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný
hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90
mikrónovou vrstvou farby
nanášanou elektrostatickým
procesom pri 200C (farba sa
neolupuje) certifikovaným
systémom podľa EN 71-p3.
Podlaha: hliníkové profily (3,5 x
110 cm) s protišmykovou
povrchovou úpravou s oceľovým
obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm.
Bočné panely: UV stabilizovaný
HDPE (High Density Polyethylen)
hrúbky 19mm. Strechy,
šmykľavky a iné plastové diely: –
6mm hrubý UV stabilizovaný
polyetylén. Lezecké laná: hrúbky
16mm s oceľovou výstuhou.
Oceľové diely: s povrchovou
práškovou farebnou úpravou.
Certifikát EN 1176

Záruka

50 rokov

Stabilná hliníková
konštrukcia

Veža s pôdorysom 85 x 85cm,
výškou podesty 140cm, lezeckou stenou, povrazovou stenou, dvoma rebríkmi a piškvorkovým panelom.

Nízke prevádzkové náklady

Akciová cena:

4990,-

Klasická dvojhojdačka + pružinové prevažovadlo + pružinová
hojdačka + veľký kolotoč pre 6-detí .

Eur bez DPH, montáže a dopravy.
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Bezúdržbové ihrisko

(dvojveža + hojdačka + lezecká stena + kolotoč + prevažovadlo + 2x pružinka)

Nízke prevádzkové
náklady
Záruka

50 rokov

2 x pružinka
Dvojveža s pôdorysmi 85 x 85cm, výškou podesty 85 a 120 cm, dvoma
šmykľavkami, povrazovým mostom a piškvorkovým panelom.
Veľký kolotoč na sedenie pre 6 detí.

Prevažovadlo.
0 % drevo.

Klasická dvojhojdačka

7990,-

Akciová cena:

Eur bez DPH, montáže a dopravy.

Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90
mikrónovou vrstvou farby nanášanou elektrostatickým procesom pri
200C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN 71-p3.
Podlaha: hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou povrchovou
úpravou s oceľovým obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm. Bočné panely: UV
stabilizovaný HDPE (High Density Polyethylen) hrúbky 19mm. Strechy,
šmykľavky a iné plastové diely: – 6mm hrubý UV stabilizovaný
polyetylén. Lezecké laná: hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou. Oceľové
diely: s povrchovou práškovou farebnou úpravou. Certifikát EN
1176

Stabilná hliníková
konštrukcia
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Bezúdržbové MAXI - ihrisko
(4-veža + 4-hojdačka + lezecká stena + kôš + detský labyrynt + prevažovadlo + 2x pružinka)

Dvojveža s pôdorysmi 85 x 85cm, výškou podesty 85 a 120 cm, dvoma
šmykľavkami, povrazovým mostom a piškvorkovým panelom.
Záruka 50 rokov

0 % drevo.
Stojky: 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90 mikrónovou vrstvou farby nanášanou
elektrostatickým procesom pri 200C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN 71-p3.
Podlaha: hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou povrchovou úpravou s oceľovým obvodovým
rámom 9 x 9 x 0,2 cm. Bočné panely: UV stabilizovaný HDPE (High Density Polyethylen) hrúbky 19mm.
Strechy, šmykľavky a iné plastové diely: – 6mm hrubý UV stabilizovaný polyetylén. Lezecké laná: hrúbky
16mm s oceľovou výstuhou. Oceľové diely: s povrchovou práškovou farebnou úpravou. Certifikát EN
1176
Stabilná hliníková
konštrukcia

Akciová cena:

17490,Eur bez DPH, montáže a dopravy.
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