Příloha č. 2 zadávací dokumentace

BEZBARIÉROVÉ HRACÍ CENTRUM

Informace o produktu

Technické informace

Název produktu:

Šířka:

5800-5900 mm

Výška:

3310-3370 mm
6500-6560 mm

BEZBARIÉROVÉ HRACÍ CENTRUM

Číslo produktu:
Věková skupina:

1+

Délka:

Počet uživatelů:

31

Dopadová zóna:

Certifikováno: ČSN EN 1176 - 1

52-59 m2

Maximální výška pádu:

1950- 1990 mm

Min. prostor / délka:

8000-8090 mm

Min. prostor / šířka:

9500-9590 mm

Popis produktu:
Hrací centrum, které mohou využívat i hendikepované osoby. Určeno pro děti od 1 roku. Centrum obsahuje
skluzavku, lezecí a šplhací prvky, herní panely…
Vyrobené z tvrdého dřeva, severské borovice, těžené okolo polárního kruhu s nárůstem let max. 2 mm
ročně.
Použité robustní a trvanlivé, vysoce kvalitní panely, které jsou vyrobeny z vysokotlakého HPL laminátu z UV i
otěru odolných barev povrchů, zaručují maximální vandalům odolnost.
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PRAČKA

Informace o produktu

Technické informace

Název produktu:

PRAČKA

Šířka:

Číslo produktu:

200020

Výška:

1400-1440 mm
1310-1380 mm

Věková skupina:

6+

Délka:

Počet uživatelů:

3

Dopadová zóna:

Certifikováno: ČSN EN 1176 - 1

Maximální výška pádu:

520-580 mm

14 - 16 m2
990-1030 mm

Min. prostor / délka:

4540-4580 mm

Min. prostor / šířka:

3900-4020 mm

Popis produktu:
Herní prvek kolotoč, který nabízí skvělou zábavu.
Pro povrchovou úpravu kovových částí barvou se používá speciální systém, který byl dlouhou dobu vyvíjen a
testován v solných komorách na odolnost proti rezivění.
Mají vynikající povětrnostním vlivům rezistentní vlastnosti a udržují si stálý vzhled i po letech, jsou
recyklovatelné.
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PÍSKOVIŠTĚ

Informace o produktu
Název produktu:

Technické informace
PÍSKOVIŠTĚ

Číslo produktu:
Věková skupina:
Klasifikace – funkční věk:

Certifikováno: ČSN EN 1176 - 1

1+
1–6

Šířka:

2090-2150 mm

Výška:

300-320 mm

Délka:

3100-3160 mm

Dopadová zóna:
Maximální výška pádu:

28-30 m2
300-320 mm

Min. prostor / délka:

6140-6160 mm

Min. prostor / šířka:

5090-5150 mm

Popis produktu:
Dřevěné pískoviště s jednoduchými liniemi. Svými širokými bočními stěnami nabízí dětem možnost vyzkoušet
svou rovnováhu a poskytuje pohodlné sezení pro dospělé. Protilehlé rohy pískoviště jsou vybaveny efektními
deskami pro pískové dorty. Boční stěny pískoviště jsou vyrobeny z HPL panelů, které jsou odolné proti
opotřebení a proti povětrnostním vlivům. Pískoviště nabízí dětem příležitost rozvíjet svou fantazii a zlepšit
jejich trojrozměrné vnímání.
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HOUPAČKA PTAČÍ HNÍZDO

Informace o produktu

Technické informace

Název produktu:

Šířka:

1730-1780 mm

Výška:

2850-2930 mm

Délka:

3900-3950 mm

HOUPAČKA PTAČÍ HNÍZDO

Číslo produktu:
Věková skupina:
Klasifikace – funkční věk:
Certifikováno dle ČSN: 1176-1

1+
1 – 18+

Dopadová zóna:

23-27 m2

Maximální výška pádu:

1390-1420 mm

Min. prostor / délka:

8000-8110 mm

Min. prostor / šířka:

3140-3180 mm

Popis produktu:
Houpačkový rám s houpačkou Ptačí hnízdo. Houpačka Ptačí hnízdo je velice oblíbená. Děti, mládež i dospělí
se mohou kochat houpáním a lenošením v této zmodernizované houpačce. Sedák je vyroben z ocelového
lana, s průměrem XX mm. Rám je z ocelového nosníku v šedé barvě a impregnovaného dřeva. Řetězy všech
našich houpaček jsou vyrobeny z nerezové oceli (průměr 6 mm), která zaručuje nejlepší ochranu před korozí.
Ložiska jsou odlita z nerezové oceli, nehlučná a vysoce odolná proti
mechanickému namáhání. Nevyžadují speciální údržbu, ale dají se snadno oddělit pro případné sezónní
skladování. Ukotvení bez betonování, lze ukotvit pomocí základových desek.
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KOLOTOČ ŽÁBA

Informace o produktu
Název produktu:

Technické informace
KOLOTOČ ŽÁBA

Číslo produktu:
Věková skupina:
Klasifikace – funkční věk:
Certifikováno dle ČSN: 1176-1

2+
3–9

Šířka:

550-590 mm

Výška:

600-650 mm

Délka:

500-550 mm

Dopadová zóna:
Maximální výška pádu:

8-12 m2
310-380 mm

Min. prostor / délka:

3510-3570 mm

Min. prostor / šířka:

3510-3570 mm

Popis produktu:
Froggy je zábavný kolotoč pro jednoho. Točením dokola v tomto ergonomicky navrženém kolotoči se rozvíjí
rovnováha dítěte.
Dokonce i malé dítě je schopno vylézt na kolotoč a odrazit se bez pomoci. Rukojeť nabízí pevný úchop.
Ložisko je chráněno před pískem a vodou.
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VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Informace o produktu

Technické informace

Název produktu:

Šířka:

500-540 mm

Zařazení produktu:

Výška:

850-890 mm

Číslo produktu:

Délka:

3200-3250 mm

VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Věková skupina:
Certifikováno dle ČSN: 1176-1

3+

Dopadová zóna:
Maximální výška pádu:

9-13 m2
10900-1100 mm

Min. prostor / délka:

5200-5280 mm

Min. prostor / šířka:

2400-2480 mm

Popis produktu:
Herní prvek vahadlová houpačka.
Pro povrchovou úpravu kovových částí barvou se používá speciální systém, který byl dlouhou dobu vyvíjen a
testován v solných komorách na odolnost proti rezivění.
Mají vynikající povětrnostním vlivům rezistentní vlastnosti a udržují si stálý vzhled i po letech, jsou
recyklovatelné.
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HOUPADLO DINOSAURUS

Informace o produktu

Technické informace

Název produktu:

Šířka:

520-600 mm

Výška:

820-860 mm

Délka:

870-910 mm

Zařazení produktu:

HOUPADLO DINOSAURUS
FINNO

Číslo produktu:
Věková skupina:
Klasifikace – funkční věk:

2+
3–6

Dopadová zóna:
Maximální výška pádu:

4-7 m2
500-570 mm

Min. prostor / délka:

3250-3350 mm

Min. prostor / šířka:

2200-2290 mm

Popis produktu:
Houpadlo na listovém peru, které nabízí rychlé houpání v jednom kontrolovatelném předo-zadním směru. Po
jakékoli námaze se vrací do původní polohy. Nehrozí zranění ruky sevřením vinutou pružinou, vysoká nosnost,
ani dospělý těžký člověk houpadlo
nezvratně neohne ani nezlomí. Tělo houpadel je z vysokotlakého laminátu, maximálně vandalům odolného
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