ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Kovová hracia zostava WOKAM

Hracia zostava je ideálna pre materské školy, do parkov či ako súčasť vybavenia detského
ihriska pre hotel či penzión.
Hracia zostava je vyrobená z materiálov veľmi odolných voči vonkajším vplyvom a
mechanickému poškodeniu.
Hracia zostava je prakticky bezúdržbová a aj po rokoch si zachová krásny pôvodný vzhľad.
Navyše je veľmi odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému poškodeniu a vandalizmu.
PARAMETRE:
Potrebný priestor: 4,50 x 6,80 m
Celková výška: 3,10m
Kritická výška pádu: 1,00m, udržiavaný trávnik ako dopadová plocha
Certifikát: EN 1176 verejné použitie
Vek: 3 - 14 rokov
Súčasťou zostavy je:
• hracia veža so strechou
• šmýkačka
• rebrík
• hasičská tyč
Materiál:
• šmýkačka z nerezovej ocele (boky HDPE plast)
• nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba
• plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov

Šmýkačka SLON

Šmýkačka obsahuje nástupné schodíky, lavičku a samotnú šmýkačku, ktoré je vyrobená z
nerezovej ocele. Ostatné časti v tvare slona sú vyrobené z kvalitných HDPE plastov. Dodanie
je možné v modrej, červenej alebo v bielej farbe.
PARAMETRE:
Potrebný priestor: 3,60 x 5,90 m
Celková výška: 1,60 m
Kritická výška pádu: 0,80 m, udržiavaný trávnik ako dopadová plocha
Certifikát: EN 1176 verejné použitie
Vek: 3 - 14 rokov
Materiál:
• šmýkačka je vyrobená z nerezovej ocele
• ostatné časti sú vyrobené z HDPE plastu

Prevažovacia hojdačka 3506S

Prevažovacia hojdačka je určená pre 2 osoby a je veľmi odolná voči vonkajším vplyvom a
vandalizmu. Nosná konštrukcia je vyrobená z galvanizovanej ocele. Povrchová úprava je z
práškovej vypaľovanej farby. Určená je pre 2 deti, ktoré sa môžu
hojdať súčasne.
PARAMETRE:
Potrebný priestor: 2,40 x 6,00 m
Celková výška: 1,00 m
Kritická výška pádu: 1,00 m, ako dopadová plocha postačuje udržiavaný trávnik
Certifikát: EN 1176 verejné použitie
Vek: 3 - 14 rokov
Materiál:
• galvanizovaná oceľ, nástrek RAL
• ostatné časti sú vyrobené z kvalitného HDPE plastu

Pružinová hojdačka DRÁČIK 3D

PARAMETRE:
Rozmery: 0,80 x 0,45 m, 0,80m výška
Potrebný priestor: 2,80 x 2,45 m
Kritický výška pádu: 0,40 m
Podklad: postačuje udržiavaný trávnik
Certifikát: EN 1176
Vek: od 3 rokov
Materiál:
• HDPE plast, galvanizovaná oceľ, RAL

Kovová závesná hojdačka (2 klasické + 1 bezpečnostná hojdačka)

Závesná trojhojdačka je veľmi odolná voči vonkajším vplyvom a vandalizmu. Nosná
konštrukcia je vyrobená z galvanizovanej ocele. Povrchová úprava je z práškovej vypaľovanej
farby. Určená je pre 3 deti, ktoré sa môžu hojdať súčasne.
PARAMETRE:
Potrebný priestor: 5,50 x 7,50 m
Celková výška: 2,00 m
Kritická výška pádu: 1,00 m, ako dopadová plocha postačuje udržiavaný trávnik
Certifikát: EN 1176 verejné použitie
Vek: 3 - 14 rokov
Materiál:
• galvanizovaná oceľ, nástrek RAL
• ostatné časti sú vyrobené z kvalitného HDPE plastu
• laná s oceľovým jadrom

Kolotoč KL02

PARAMETRE:
Rozmery: kruh o priemere 1,45 m, výška 0,85 m
Potrebný priestor: kruh o priemere 5,50 m
Kritická výška pádu: 1,00 m
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
Materiál: galvanizovaná oceľ, RAL, HDPE plast, hliníková platňa
Certifikát: EN 1176, verejné použitie,
Vek: 3 -12 rokov

