
Detské ihriská a fit parky 
pre obce, školy a rekreačné zariadenia 

www.detiazahrada.sk



Naša spoločnosť sa zaoberá distribúciou a realizáciou detských ihrísk, workout ihrísk a outdoor fitness za-
riadení v rámci celej Slovenskej republiky.

Portfólio produktov je určené do areálov parkov, materských a základných škôl, na sídliská, do hotelov, 
penziónov, reštaurácii a rekreačných zariadení rôzneho typu.

Okrem širokej škály produktov sú veľmi dôležitou súčasťou našej ponuky aj služby ako je odborná montáž, 
záručný a pozáručný servis, pravidelná údržba a kontrola, úvodné zaškolenie prevádzkovateľa ihriska, prí-
prava dokumentácie k stavebnému povoleniu, rozpočet, 3D vizualizácia ihriska a ďalšie.

Všetky naše produkty sú certifikované podľa európskej normy EN 1176 pre bezpečné verejné ihriská, prí-
padne ďalších noriem. Zabezpečujeme dodávky jednotlivých hracích prvkov, ale aj komplexné dodávky 
na kľúč vrátane realizácie dopadových plôch, ihriskových lavičiek, košov a oplotenia.

Našim cieľom je poskytovanie cenovo dostupných, kvalitných, spoľahlivých a bezpečných produktov a slu-
žieb na slovenskom trhu s detskými ihriskami. Zabezpečenie ich dlhodobej udržateľnosti a bezpečnosti. 
Prioritou je tiež vizuálne a funkčne atraktívny a prirodzený desing hracích prvkov.

O nás

Bezpečnosť
Všetky produkty v našej ponuke sú certifikované podľa európskej normy EN 1176 pre bezpečné verejné ihriská.
Určené sú teda na verejné priestranstvá ako sú materské a základné školy, parky, sídliská či hotely, penzióny 
alebo kúpaliská.

prečo práve naše proDukty a služBy

• Komplexná a široká ponuka produktov v oblasti detských ihrísk
• Kompletná ponuka služieb: poradenstvo, obhliadky, príprava rozpočtu, príprava dokumentácie a vizualizácie,  
  záručný a pozáručný servis, údržba a revízie, zaškolenie obsluhy ihriska a pod.
• Orientácia na individuálne potreby klienta
• Ceny výhodné pre zákazníkov s menším aj väčším rozpočtom
• Certifikované produkty
• Dodanie v rámci celej SR

proDuktové portfólio

Hracie veže a zostavy • Detské altánky a domčeky • Kreatívny hry pre deti • Lanové pyramídy a hracie prvky  
Preliezačky • Hravé lavičky • Závesné hojdačky • Pružinové hojdačky • Kolotoče • Prevažovacie hojdačky 
Pieskoviská • Ihriskové koše, lavičky a ploty • Workout prvky • Galvanizovaná oceľ • Laminátové drevo

rozDelenie ihrísk poDľa materiálu

• smrekové drevo, hranoly
• agátové drevo
• bezúdržbové nerezové
• lanové hracie prvky

Detské ihriská a fit parky 
pre obce, školy a rekreačné zariadenia 



referencie
Odporúčania našich zákazníkov nájdete na stránke: 
http://www.detiazahrada.sk/referencie/

Detské ihriská na kľúč
Na požiadanie realizujeme aj detské ihriská na kľúč.  
To znamená komplexnú dodávku od počiatočnej ob-
hliadky a poradenstva ohľadom výberu konkrétnych 
hracích prvkov a dopadových plôch cez vyhotovenie 
vizualizácie, prípadne aj projektu detského ihriska.
V rámci realizácie diela okrem hracích prvkov zabez-
pečujeme aj dodávku drobnej architektúry (ihriskový 
mobilár), oplotenia, prevádzkového poriadku a  re-
alizácie dopadových plôch vrátane zemných prác. 
Budúceho prevádzkovateľa detského ihriska za-
školíme ohľadom údržby a vedenia dokumentácie 
k údržbe verejného ihriska.

služBy

• Poradenstvo a obhliadky
• Príprava rozpočtu
• 2D a 3D vizualizácie
• Príprava dokumentácie k stavebnému povoleniu, resp. ohláseniu drobnej stavby
• Odborná montáž a údržba hracích prvkov
• Záručný a pozáručný servis
• Zaškolenie obsluhy ihriska

DopaDové plochy

V prípade dodávok hracích prvkov zakúpených u nás a tiež pri realizáciách detských ihrísk na kľúč 
zabezpečujeme aj dodávku dopadových plôch ako je pryžovaná dlažba, štiepka, piesok, štrk a pod. vrátane 
zemných či búracích prác.
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hracie zostavy a veže 
kolekcia stanDarD

BriDge 1aX
Potrebný priestor: 860 x 750 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 306

BriDge 1B
Potrebný priestor: 860 x 700 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 305

fleXi 6 skrátená verzia
Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 431

BriDge 1aXlX
Potrebný priestor: 1210 x 750 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 326

camelot 48
Potrebný priestor: 686 x 300 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 430

fleXi zostava 3
Potrebný priestor: 430 x 1000 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 394

  3-14 r 1000 kg wood impreg.
     

   3-14 r 1000 kg wood impreg.
     

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    100    

   3-14 r 550 kg wood impreg.
     

   3-14 r 650 kg wood impreg.
    80    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
     

Detské ihriská
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fleXi zostava 4
Potrebný priestor: 680 x 1000 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 332

fleXi zostava 5
Potrebný priestor: 770 x 1050 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 328

fleXi zostava 6
Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 329

fleXi zostava 4 -150
Potrebný priestor: 1100 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 638

fleXi zostava 5 - 150
Potrebný priestor: 850 x 1050 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 639

fleXi zostava 6 - 150
Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 635

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0     

   3-14 r 750 kg wood impreg.
    15 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0     

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0    

   3-14 r 750 kg wood impreg.
    15 0    

Detské ihriská
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fleXi zostava 6 s toBogánom
Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 393

fleXi zostava 7 - 150
Potrebný priestor: 850 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 640

Detský Domček lucas c100
Potrebný priestor: 820 x 500 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 291

fleXi zostava 7
Potrebný priestor: 680 x 770 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 429

Detský Domček fleXi 100
Potrebný priestor: 650 x 430 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 298

Detský Domček lucas 145
Potrebný priestor: 540 x 700 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 299

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0    

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    80      

   3-14 r 300 kg wood impreg.
     m   
 

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    8 0    

   3-14 r 350 kg wood impreg.
    40    

   3-14 r 300 kg wood impreg.
     

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
kolekcia stanDarD
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Domček lucas 145 s moDulom fairway J
Potrebný priestor: 540 x 1090 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 303

hracia veža BoX 2c
Potrebný priestor: 710 x 540 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 294

hracia veža fleXi 100 Bez strechy 6
Potrebný priestor: 650 x 430 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 290

Detský vláčik s tromi vagónikmi
Potrebný priestor: 850 x 320 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 470

hracia veža camelot 5
Potrebný priestor: 510 x 555 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 585

hracia veža fleXi 100 so strechou
Potrebný priestor: 650 x 430 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 292

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    0    

   3-14 r 600 kg wood impreg.
    0     

   3-14 r 200 kg wood impreg.
    4 0    

    0-14 r wood impreg.
    0     

   3-14 r 250 kg wood impreg.
    4 0    

   3-14 r 350 kg wood impreg.
    4 0    

Detské ihriská
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hracia veža fleXi 100 so strechou t
Potrebný priestor: 650 x 490 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 296

hracia veža tower 2 a
Potrebný priestor: 700 x 510 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 295

zostava camelot 11
Potrebný priestor: 800 x 830 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 582

hracia veža loft 2 B
Potrebný priestor: 700 x 510 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 293

zostava camelot 10
Potrebný priestor: 830 x 790 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 583

zostava camelot 12 - 150
Potrebný priestor: 870 x 980 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 584

   3-14 r 350 kg wood impreg.
    4 0    

   3-14 r 350 kg wood impreg.
     

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    8 0    

   3-14 r 350 kg wood impreg.
     

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    70    

   3-14 r 600 kg wood impreg.
    10 0     

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
kolekcia stanDarD
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zostava camelot 7
Potrebný priestor: 740 x 563 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 580

zostava camelot 9
Potrebný priestor: 730 x 740 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 579

zostava fleXi 1 - 150
Potrebný priestor: 850 x 630 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 637

zostava camelot 8
Potrebný priestor: 740 x 660 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 581

zostava fleXi 1
Potrebný priestor: 600 x 770 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 300

zostava fleXi 5 s DvoJhoJDačkou
Potrebný priestor: 910 x 1110 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 736

   3-14 r 250 kg wood impreg.
    4 0    

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    6 0     

    3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0    

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    4 0     

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0    

    3-14 r wood impreg.
        

Detské ihriská
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zostava fleXi 5 - 150 s DvoJhoJDačkou
Potrebný priestor: 910 x 1 110 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 734

zostava fleXi 9
Potrebný priestor: 7000 x 8600 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 560

zostava single
Potrebný priestor: 730 x 830 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 297

    3-14 r wood impreg.
        

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0  

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
kolekcia stanDarD

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk

   3-14 r 200 kg wood impreg.
    0    
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camelot 10 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 830 x 790 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 606

camelot 11 - 150 priemium s laminát.šmýkačkou

Potrebný priestor: 800 x 840 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 605

camelot 3 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 513 x 643 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 626

camelot 11 - 100 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 800 x 830 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 644

camelot 12 - 150 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 870 x 980 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 604

camelot 5 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 510 x 655 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 624

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    7 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    7 0     

    3-14 r 250 kg wood impreg.
    4 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    7 0     

   3-14 r 600 kg wood impreg.
    10 0    

   3-14 r 250 kg wood impreg.
    4 0    

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
priemium - NOVINKA 2016
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hracie zostavy a veže 
priemium - NOVINKA 2016

camelot 7 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 740 x 563 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 621

camelot 9 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 730 x 740 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 610

fleXi 1 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 600 x 770 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 619

camelot 8 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 740 x 660 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 620

fleXi 1 - 150 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 850 x 630 cm 
Typ dopadovej plochy: EN 1176 

ID produktu: 618

fleXi 100 so strechou priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 650 x 430 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 623

   3-14 r 350 kg wood impreg.
    5 0    

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    600 

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0    

   3-14 r 400 kg wood impreg.
    500 

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    60    

   3-14 r 150 kg wood impreg.
    3  0     

Detské ihriská
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fleXi 100 so strechou t priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 650 x 490 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 625

fleXi 4 - 150 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 680 x 1000 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 616

fleXi 5 - 100 priemium s DvoJhoJDačkou
Potrebný priestor: 910 x 1110 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 752

fleXi 3 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 1000 x 430 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 622

fleXi 4 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 680 x 1000 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 617

fleXi 5 - 150 priemium s DvoJhoJDačkou
Potrebný priestor: 910 x 1110 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 735

   3-14 r 150 kg wood impreg.
    3 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0     

     3-14 r wood impreg.
        

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0     

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0    

    3-14 r wood impreg.
    0    

Detské ihriská
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fleXi 5 - 150 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 770 x 1050 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 642

fleXi 5s - 150 priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 770 x 1050 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 607

fleXi 6 - 150 priemium
Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 603

fleXi 5 priemium s laminát.šmýkačkami

Potrebný priestor: 770 x 1050 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 608

fleXi 5s priemium s laminát. šmýkačkou

Potrebný priestor: 770 x 1050 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 609

fleXi 6 priemium

Potrebný priestor: 1050 x 1120 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 602

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10  0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 00 

   3-14 r 900 kg wood impreg.
    15 0    

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 00 

   3-14 r 500 kg wood impreg.
    10 0    

   3-14 r 900 kg wood impreg.
    15   0     

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
priemium - NOVINKA 2016
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fleXi 7 - 150 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 850 x 680 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 611

fleXi 9 150 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 700 x 860 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 615

fleXi 7 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 850 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 612

fleXi 9 priemium s laminát. šmýkačkami

Potrebný priestor: 700 x 860 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 614

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6  0    

   3-14 r 600 kg wood impreg.
    6  0     

   3-14 r 300 kg wood impreg.
    6 0     

   3-14 r 600 kg wood impreg.
    6 0    

Detské ihriská

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk
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kovové hracie zostavy a veže 
NOVINKA 2017

auto na pružinách
Potrebný priestor: 390 x 560 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 762

kovová hracia veža koDiak
Potrebný priestor: 450 x 610 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 778

kovová hracia zostava corsica
Potrebný priestor: 790 x 830 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 692

Detský Domček mini oBchoDík
Potrebný priestor: 435 x 435 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 766

kovová hracia zostava atka
Potrebný priestor: 610 x 660 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 768

kovová hracia zostava cyprus
Potrebný priestor: 460 x 610 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 693

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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kovová hracia zostava Dominikana
Potrebný priestor: 720 x 1 010 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 706

kovová hracia zostava epi
Potrebný priestor: 450 x 660 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 695

kovová hracia zostava Jolo
Potrebný priestor: 480 x 630 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 696

kovová hracia zostava elBa
Potrebný priestor: 450 x 610 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 694

kovová hracia zostava hoste
Potrebný priestor: 820 x 950 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 697

kovová hracia zostava kiriBati
Potrebný priestor: 720 x 1 010 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 707

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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kovová hracia zostava kuBa
Potrebný priestor: 1 140 x 1 150 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 770

kovová hracia zostava maui
Potrebný priestor: 450 x 610 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 700

kovová hracia zostava minorca
Potrebný priestor: 450 x 760 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 701

kovová hracia zostava makira
Potrebný priestor: 750 x 990 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 698

kovová hracia zostava mauritius
Potrebný priestor: 680 x 720 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 699

kovová hracia zostava panay
Potrebný priestor: 670 x 700 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 702

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská

kovové hracie zostavy a veže 
NOVINKA 2017



  +421 948 093 693  l  www.detiazahrada.sk

19

kovová hracia zostava rugia
Potrebný priestor: 560 x 750 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 769

kovová hracia zostava tenerife
Potrebný priestor: 610 x 710 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 704

kovová hracia zostava wokam
Potrebný priestor: 450 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 716

kovová hracia zostava senJa
Potrebný priestor: 710 x 810 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 703

kovová hracia zostava vancouer
Potrebný priestor: 950 x 1 190 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 771

kovový hracia zostava rotuma
Potrebný priestor: 475 x 480 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 767

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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kovové Detské ihrisko 5 v 1 za super cenu !

Potrebný priestor: Veža EPI: 4,5 x 6,6 m  • Šmýkačka SABA: 3,7 x 6 m 
Dvojhojdačka: 3,8 x 7,5 m  •  Prevaž. hojdačka pre 2 os. : 3,3 x 6 m  
Kolotoč: kruh o priemere 5,5 m
Typ dopadovej plochy: v zmysle EN 1176 / udržiavaný trávnik

 

šmýkačka slon
Potrebný priestor: 360 x 590 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 763

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská

závesná hoJDačka hniezDo a DvoJhoJDačka

Potrebný priestor: 700 x 750 cm
Typ dopadovej plochy: v zmysle EN 1176 

ID produktu: 765

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

 ID produktu: 712

lokomotíva s Dvoma vagónikmi
Potrebný priestor: 1 500 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 764

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

kovové hracie zostavy a veže 
NOVINKA 2017
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kovové Detské ihrisko 6 v 1 za super cenu !
Potrebný priestor: zostava ELBA: 4,5 x 6,1 m  •  Hra piškôrky: 4 x 3,2 m  •  Hojdačka Hniezdo: 3,0 x 7,5 m  •  Prevažovacia hojdačka pre 2 os.: 3,3 x 6 m
Kolotoč na sedenie: kruh o priemere 5,5 m  •  Pružinová hojdačka Koník: 3,5 m
Typ dopadovej plochy: v zmysle EN 1176/ udržiavaný trávnik                                                                                                                                                 ID produktu: 714

kovové Detské ihrisko 8 v 1 za super cenu !
Potrebný priestor: zostava MAUI: 4,5 x 6,6 m  • Preliezačka Hexagon: 5,3 x 5,8 m  • Pružinová hojdačka Drak: 3,5 m  •  Záves. reťazová hojdačka Hniezdo + 
klasická pre 1 os.: 4,5 x 7,5 m  •  Prevaž. hojdačka pre 4 os.: 2,4 x 5,7 m  •  Kolotoč: kruh o priemere 5,5 m  •  Hra Chobotnica: 2 x 2,9 m  •  Pieskovisko: 9 x 9 m
Typ dopadovej plochy: v zmysle EN 1176/ udržiavaný trávnik                                                                                                                                                    ID produktu: 715

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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hracie zostavy a veže 
z laminovaného Dreva  - NOVINKA 2017

hracia veža atka lamino
Potrebný priestor: 660 x 670 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 794

hracia veža ceBu lamino
Potrebný priestor: 450 x 610 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 793

hracia veža maDera lamino
Potrebný priestor: 530 x 490 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 791

hracia veža attu lamino
Potrebný priestor: 600 x 650 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 797

hracia veža epi lamino
Potrebný priestor: 460 x 660 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 790

hracia veža male lamino
Potrebný priestor: 470 x 610 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 792

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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hracia veža malta lamino
Potrebný priestor: 650 x 550 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 796

hracia veža oBi lamino
Potrebný priestor: 450 x 700 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 799

hracia zostava alor lamino
Potrebný priestor: 450 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 800

hracia veža melos lamino
Potrebný priestor: 460 x 770 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 798

hracia veža pico lamino
Potrebný priestor: 450 x 680 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 795

hracia zostava aruBa lamino
Potrebný priestor: 660 x 670 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 788

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    0-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

Detské ihriská
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hracia zostava Bali lamino
Potrebný priestor: 880 x 640 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 789

hracia zostava corsica lamino
Potrebný priestor: 760 x 780 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 782

hracia zostava hanDicap lamino
Potrebný priestor: 1 030 x 800 m 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 779

hracia zostava Boa vista lamino
Potrebný priestor: 880 x 970 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 784

hracia zostava flores lamino
Potrebný priestor: 820 x 950 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 783

hracia zostava iBiza lamino
Potrebný priestor: 1 450 x 1 040 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 787

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

Detské ihriská

hracie zostavy a veže 
z laminovaného Dreva  - NOVINKA 2017
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hracia zostava maDagascar lamino
Potrebný priestor: 1 140 x 1 150 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 786

hracia zostava mice lamino
Potrebný priestor: 680 x 880 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 785

hracia zostava maui lamino
Potrebný priestor: 660 x 680 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 781

hracia zostava senJa lamino
Potrebný priestor: 750 x 810 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 780

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

    3-14 r metal, laminate color
     plast HDPE   

Detské ihriská

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk
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hracie altánky a Domčeky

Detský altánok s 1/2 taBuľou
Potrebný priestor: 500 x 500 x 180 cm
Typ dopadovej plochy: rovný spevn. podklad

ID produktu: 288

Detský Domček lucas
Potrebný priestor: 400 x 430 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 286

Detský Domček lucas 145
Potrebný priestor: 540 x 700 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 299

Detský altánok s celou taBuľou
Potrebný priestor: 500 x 500 x 180 cm 
Typ dopadovej plochy: rovný spevn. podklad 

ID produktu: 316

Detský Domček lucas c100
Potrebný priestor: 820 x 500 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 291

Domček lucas 145 s moDulom fairway J
Potrebný priestor: 540 x 1090 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 303

    0-14 r wood impreg.
        

   0-14 r 300 kg wood impreg.
        

   3-14 r 300 kg wood impreg.
        

    0-14 r wood impreg.
        

   3-14 r 300 kg wood impreg.
        

   3-14 r 300 kg wood impreg.
        

Detské ihriská
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Detský Domček lucas c60
Potrebný priestor: 500 x 530 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 287

Detský oBchoDík
Potrebný priestor: 500 x 450 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 289

Detský Domček stanley
Potrebný priestor: 350 x 350 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 571

veľká eXteriérová učeBňa
Rozmer: 500 x 700 cm, v 250cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 726

Detské ihriská

   3-14 r 300 kg wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

   3-14 r 200 kg wood impreg.
        

    3-99 r wood impreg.
        

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk
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včielka, mačička 
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm                   ID produktu: 738, 739
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok

zaJačik, psík 
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm                   ID produktu: 742, 743
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok

lienka, slimák 
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm, 490 x 435 cm    ID produktu: 746, 748
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok

korytnačka, prasiatko
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm                    ID produktu: 740, 741
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok 

kravička, Ježko 
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm                     ID produktu: 744, 745
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok 

tygrík, žaBka
Potrebný priestor: 415 x 404,5 cm                     ID produktu: 749, 750
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok 

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

Detské ihriská

pryžové zvieratká  - NOVINKA
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kopec z pryžového granulátu 
Potrebný priestor: 164 x 164 cm                                ID produktu: 751
Typ dopadovej plochy: trávnik, pryž, betón, piesok

pryžová staveBnica staviteľ
                                                                                                   ID produktu: 747  

   2-8 r ??? kg laminate
    1 0 pryž.

    2-8 r laminate
     pryž.

Detské ihriská

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk
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kreatívne hry 
na vereJné ihriská

hra kamene
Potrebný priestor: 200 x 220 x 30 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 600

hra laByrint-koleso
Potrebný priestor: 160 x 144 x 30 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 601

hra oBrázky
Potrebný priestor: 140 x 110 x 20 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 594

hra kľúče
Potrebný priestor: 140 x 152 x 20 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 597

hra loDe - námorná Bitka
Potrebný priestor: 130 x 220 x 160 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 595

hra piškôrky
Potrebný priestor: 200 x 218 x 25 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 592

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

Detské ihriská
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hra pletenie lán
Potrebný priestor: 200 x 218 x 25 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 599

hra tivoli
Potrebný priestor: 120 x 105 x 130 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 593

kresliaca taBuľa so strieškou
Potrebný priestor: 170 x 160 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 613

hra prestrkávačka
Potrebný priestor: 152 x 83 x 60 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 598

hra vrany
Potrebný priestor: 140 x 220 x 60 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 596

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
       

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
        

    3-14 r wood impreg.
     

Detské ihriská
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lanové Dráhy
lanové pyramíDy a prvky

lanová Dráha 20 m
Potrebný priestor: 2230 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 351

nástupná plošina k lanoveJ Dráhe
Potrebný priestor: 400 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 472

hoJDačka lietaJúci cop
Potrebný priestor: 610 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 471

lanová Balančná zostava 3 polia
Potrebný priestor: 630 x 950 cm 
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch 

ID produktu: 427

lanová Dráha JeDnostĺpová 20 m
Potrebný priestor: 2230 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 473

lanová Balančná zostava 4 polia
Potrebný priestor: 630 x 950 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 352

    3-14 r metal pozink.
     

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal, plast pozink.
      color  

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal, plast pozink.
      color  

Detské ihriská
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lanová pyramíDa 2 x 1 m
Potrebný priestor: priemer 710 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 355

lanová pyramíDa 3 x 1 m
Potrebný priestor: priemer 800 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 358

lanová pyramíDa 4 x 1 m
Potrebný priestor: priemer 920 cm 
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 359

lanová pyramíDa 2,5 x 1 m
Potrebný priestor: priemer 670 cm 
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch 

ID produktu: 357

lanová pyramíDa 3,5 x 1 m
Potrebný priestor: priemer 920 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 360

lanová pyramíDa hoDiny
Potrebný priestor: priemer 700 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176-1

ID produktu: 356

    3-14 r metal, plast pozink.
        

    3-14 r metal, plast pozink.
       

    3-14 r metal, plast pozink.
        

    3-14 r metal, plast pozink. 
       

    3-14 r metal, plast pozink.
     

    4+ r metal, plast pozink.
     

Detské ihriská
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lanové Dráhy
lanové pyramíDy a prvky

 lanová pyramíDa kocka
Potrebný priestor: 750 x 500 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 353

roaDe 11 kov
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 487

roaDe 12 kov
Potrebný priestor: 620 x 328 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 488

roaDe 25 kov
Potrebný priestor: 600 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch 

ID produktu: 545

lanový mostík steps
Potrebný priestor: 610 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: tlmiaci materiál 

ID produktu: 354

    3-14 r metal, plast pozink.
        

    3-10 r metal, plast pozink.
        

Detské ihriská

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    

roaDe 24 kov
Potrebný priestor: 620 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 544

   3-14 r 150 kg metal pozink.
    3   0    
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roaDe 9  kov
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 490

hoJDací mostík
Potrebný priestor: 380 x 550 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný rávnik

ID produktu: 285

lanová preliezačka easy climB 4
Potrebný priestor: 470 x 460 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 555

veľká lanová pyramíDa s vežou
Potrebný priestor: 780 x 1460 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 428

lanová preliezačka easy climB 1
Potrebný priestor: priemer 535 x 535 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 554

lanový DoBroDružný most
Potrebný priestor: 610 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný rávnik

ID produktu: 551

    3-14 r wood impreg.
       

    4+ r metal pozink.
        

    4+ r metal pozink.
     

    4+ r metal, plast pozink.
     

Detské ihriská

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    

    4+ r metal, plast pozink.
       0    

pohyBlivé mostíky
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lanový mostík steps
Potrebný priestor: 610 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176  

ID produktu: 354

roaDe 10
Potrebný priestor: 630 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 484

roaDe 13
Potrebný priestor: 630 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 634

roaDe 3
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 319

lanový mostík swinger
Potrebný priestor: 610 x 240 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 550

    3-10 r metal, plast pozink.
        

    3-10 r metal, plast pozink.
        

Detské ihriská

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    2   0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
      0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    3   0    

roaDe 13 kov
Potrebný priestor: 630 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 489

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    

pohyBlivé mostíky



37

hracia lavička loď
Rozmer zariadenia: 200 x 40 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 308

hracia lavička malé auto
Rozmer zariadenia: 90 x 40 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 310

hracia lavička veľké auto
Rozmer zariadenia: 180 x 40 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 309

kotvenie k hracím lavičkám
Lavičky odporúčame ukotviť. Na ukotvenie 
jednej lavičky sú potrebné 4 kotvy.

ID produktu: 425

hracia lavička lokomotíva
Rozmer zariadenia: 170 x 40 cm 
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch 

ID produktu: 391

hracia lavička vagónik
Rozmer zariadenia: 100 x 40 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 325

Detské ihriská

   3-14 r 350 kg wood impreg.
       0  color  

   3-14 r 350 kg wood impreg.
       0  color  

   3-14 r 350 kg wood impreg.
       0  color  

     metal   
   0     pozink.

   3-14 r 350 kg wood impreg.
       0  color  

   3-14 r 350 kg wood impreg.
       0  color  

hracie lavičky
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kolotoč na státie
Potrebný priestor: min. 425 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 347

kolotoč na vonkaJšie seDenie kl03 10
Potrebný priestor: priemer 545 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 349

kolotoč sc na státie
Potrebný priestor: priemer 600 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 330

kolotoč sc veľký na seDenie
Potrebný priestor: priemer 590 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 350

kolotoč na vnútorné seDenie
Potrebný priestor: min. 545 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 348

Detské ihriská

    3-14 r metal komaxit
    

   3-12 r 280 kg metal pozink.
    4  0    

    3-14 r metal komaxit
        

kolotoč sc na seDenie
Potrebný priestor: priemer 590 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 307

   3-14 r 280 kg metal pozink.
    4   0    

   3-14 r 160 kg metal komaxit
     3    0    

   3-14 r 270 kg metal komaxit
     5    0    

kolotoče
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roaDe 1
Potrebný priestor: 620 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 317

roaDe 13
Potrebný priestor: 630 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 634

roaDe 18
Potrebný priestor: 600 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 485

roaDe 2
Potrebný priestor: 620 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 318

roaDe 10
Potrebný priestor: 630 x 400 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 484

roaDe 16
Potrebný priestor: 700 x 320 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 483

Detské ihriská

   3-14 r 120 kg wood impreg.
     2  0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
     3  0    

   3-14 r 300 kg wood impreg.
     4  0    

   3-14 r 300 kg wood impreg.
     4  0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
     2  0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    2   0    

preliezačky roaDe
Drevené
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roaDe 3
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 319

roaDe 5
Potrebný priestor: 620 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 321

roaDe 6
Potrebný priestor: 620 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 322

roaDe 4
Potrebný priestor: 620 x 335 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 320

Detské ihriská

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    2   0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    2   0    

roaDe 7
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 323

fairway 17
Potrebný priestor: 600 x 600 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176  

ID produktu: 590

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    2   0    

    3-14 r wood impreg.
     metal   

   3-14 r 120 kg wood impreg.
     2    0    

   3-14 r 120 kg wood impreg.
     2   0    

preliezačky roaDe
Drevené, fairway
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fairway 39
Potrebný priestor: 610 x 420 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 587

fairway 48
Potrebný priestor: 620 x 520 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 586

fairway 5
Potrebný priestor: 510 x 510 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 588

fairway 62
Potrebný priestor: 500 x 630 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 591

fairway 4
Potrebný priestor: 620 x 520 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 589

fairway 49
Potrebný priestor: priemer 650 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 486

Detské ihriská

    3-14 r wood impreg.
      metal   

    3-14 r metal pozink.
         

    3-14 r wood impreg.
      metal   

    3-14 r wood impreg.
      metal   

    3-14 r wood impreg.
      metal   

    3-14 r wood impreg.
      metal   

preliezačky 
fairway
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lanová Balančná zostava 3 polia
Potrebný priestor: 630 x 950 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch  

ID produktu: 427

roaDe 11 kov
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 487

roaDe 12 kov
Potrebný priestor:  620 x 328 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 488

lanová Balančná zostava 4 polia
Potrebný priestor: 630 x 950 cm
Typ dopadovej plochy: trávnatý povrch

ID produktu: 352

Detské ihriská

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3  0    

roaDe 13 kov
Potrebný priestor: 630 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 489

roaDe 14 kov 
Potrebný priestor:  900 x 600 cm
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz  

ID produktu: 491

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3  0    

   3-14 r 350 kg metal pozink.
    6  0    

    3-14 r metal, plast pozink.
    0  color  

    3-14 r metal, plast pozink.
    0  color  

preliezačky roaDe 
kovové

   3-14 r 250 kg metal pozink.
    3   0    
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roaDe 15 
Potrebný priestor: 620 x 420 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 492

roaDe 25 kov
Potrebný priestor: 600 x 310 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 545

roaDe 24 kov
Potrebný priestor: 620 x 410 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 544

roaDe 9  kov
Potrebný priestor: 620 x 380 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 490

Detské ihriská

    3-14 r wood impreg.
      rubber   

   3-14 r 150 kg metal pozink.
     3   0    

   3-14 r 150 kg metal pozink.
     3   0    

   3-14 r 250 kg metal pozink.
     3   0    

realizácie

Ponuka produktov a popis parametrov v katalógu sú iba informatívne. 
Celú našu ponuku aj s presnými informáciami o produktoch nájdete na stránke www.detiazahrada.sk
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hracia zostava single
Potrebný priestor: 730 x 830 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 297

závesná hoJDačka Duoswing mini
Potrebný priestor: 660 x 300 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 282

Duoswing s Detskou hoJDačkou
Potrebný priestor:  630 x 650 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 572

závesná hoJDačka Duoswing 
Potrebný priestor: 630 x 650 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 641

Detské ihriská

   3-14 r 120 kg wood impreg.

závesná hoJDačka hniezDo
Potrebný priestor: 690 x 770 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176  

ID produktu: 283

závesná hoJDačka swing 1
Potrebný priestor:  650 x 540 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 281

   3-14 r 150 kg wood impreg.
      0    

   3-14 r 150 kg wood impreg.

   3-14 r 120 kg wood impreg.
    0    

   3-14 r 200 kg wood impreg.
    0    

závesné hoJDačky 
Drevené, kovové

   3-14 r 120 kg wood impreg.
       0    
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lanová hoJDačka vtáčie hniezDo visuté
Potrebný priestor: 310 x 110 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 553

závesná hoJDačka sc kovo Dhk 3-v1
Potrebný priestor: 750 x 365 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 363

závesná hoJDačka hniezDo Dhk 16
Potrebný priestor:  400 x 760 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 364

hoJDačka hniezDo a DvoJhoJDačka
Potrebný priestor:  700 x 750 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 765

Detské ihriská

    3-14 r metal pozink.
    0    

    3-14 r metal pozink.
    0 rubber   

    3-14 r metal pozink.
    0    

    3-14 r metal galvanize
     plast HDPE color  

Ponuka produktov a popis parametrov 
v katalógu sú iba informatívne. 

Celú našu ponuku aj s presnými informáciami 
o produktoch nájdete na stránke 

www.detiazahrada.sk
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hoJDačka auto, motorka
Potrebný priestor: 420 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 336, 337

hoJDačka pes, mačka
Potrebný priestor: 420 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 334, 335

DvoJhoJDačka lienka, lev
Potrebný priestor: 420 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 339, 340

hoJDačka Dinosaurus, naklaDač
Potrebný priestor: 420 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 338, 346

Detské ihriská

   3-10 r 50 kg metal color
     1    0 plast HDPE   

   3-10 r 50 kg metal color
     2     0 plast HDPE   

   3-10 r 50 kg metal color
      2     0 plast HDPE   

   3-10 r 50 kg metal color
     2     0 plast HDPE   

DvoJhoJDačka kravička, ovečka
Potrebný priestor: 420 x 330 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 341, 342

DvoJhoJDačka kvetina, klaun
Potrebný priestor: 420 x300 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik  

ID produktu: 343, 344

   3-10 r 50 kg metal color
     1    0 plast HDPE   

   3-10 r 50 kg metal color
     1    0 plast HDPE   

pružinové hoJDačky
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hoJDačka sv kovo Dhk4 - v1,  Dhmš 8,  hoJDačka s pozinkovaným kotvením
Rozmer zariadenia: 710 x 230 cm,  710 x 320 cm,  680 x 315 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176, udržiavaný trávnik

ID produktu: 361, 362, 284

Dlhá lavička Bez operaDla k ihrisku
Rozmery: v.32 x š.40 x d.190 cm ID produktu: 503

lavička s operaDlom k ihrisku
Rozmery: š.35 x d.130 x v.40 cm ID produktu: 277

oDpaDkový kôš k ihrisku
Rozmery: v.72,5 x š.32 cm ID produktu: 275

lavička Bez operaDla k ihrisku
Rozmery: š.42 x d.130 cm ID produktu: 276

Detské ihriská

     wood, metal impreg.
         

     wood, metal impreg.
         

     wood, metal impreg.
         

     wood, metal impreg.
         

    3-14 r metal, wood pozink.
         

prevažovacie hoJDačky 

lavičky, koše
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pieskovisko 115 x 115 cm, 250 x 250 cm
Potrebný priestor: 210 x 210 x 183 cm
                                     350 x 350 x 207 cm

ID produktu: 628, 278

poDložky poD pieskovisko 
Rozmery: 115 x 115 cm, 250 x 250 cm, 
                    300 x 300 cm, 500 x 500 cm 

ID produktu: 629, 368
                           369, 370

pieskovisko 300 x 300 cm, 500 x 500 cm
Potrebný priestor:  400 x 400 x 207 cm
                                      600 x 600 x 207 cm

ID produktu: 279, 280

sieťka na pieskovisko
Rozmery: 115 x 115 cm, 250 x 250 cm, 
                    300 x 300 cm, 500 x 500 cm 

ID produktu: 630, 371
                           372, 373

Detské ihriská

pieskovisko 8 x 4 m so zastrešením
Potrebný priestor:  700 x 1100 cm
Podklad: rovný trávnik

ID produktu: 562

    3-14 r wood impreg.
    0    

    3-14 r wood impreg.
    0    

    3-14 r wood impreg.
    0    

pieskoviská  

Podklad: gumová podložka, trávnik Podklad: gumová podložka, trávnik

Podklad: gumová podložka, trávnik Podklad: gumová podložka, trávnik

pieskovisko 2,4 x 2,5 m so zastrešením
Potrebný priestor: 540 x 550 cm
Podklad: rovný trávnik

ID produktu: 561

    3-14 r wood impreg.
    0    

Kotvenie piesKovisKa - Na ukotvenie sú potrebné 4 kotvy. Rozmer: dĺžka 35 cm, priemer 5 mm.  ID produktu: 366
sedáKy do rohov piesKovisKa - môžu byť umiestnené v dvoch alebo všetkých rohoch pieskoviska. Rozmer: 21 x 21 x 30 cm.  ID produktu: 367
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BezúDržBové ihriská z nerezoveJ ocele
hracie zostavy a Domčeky

Detský Domček oBchoD
Potrebný priestor: 389 x 389 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 759

Detský Domček sap mini
Potrebný priestor: 440 x 600 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 504

Detský Domček saprimo Duo
Potrebný priestor: 880 x 660 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 507

Detský Domček s pieskoviskom 12013
Potrebný priestor: 703 x 389 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 760

Detský Domček saprimo 11054
Potrebný priestor: 778 x 429 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 758

Detský Domček saprimo Duo ii
Potrebný priestor: 686 x 704 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 761

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

    0-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color  
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

Detské ihriská
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Detský Domček saprimo Quattro
Potrebný priestor: 960 x 880 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 509

Detský Domček saprimo uno
Potrebný priestor: 740 x 780 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 506

Detský Domček saprimo tre
Potrebný priestor: 830 x 1230 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 508

loď saprimo uno
Potrebný priestor: 700 x 920 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 505

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color  
     plast HDPE   

    3-14 r metal color.
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    2-14 r metal color
     plast HDPE   
   

šmýkačka tučniak
Potrebný priestor: 350 x 594 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 753

loď saprimo uno verzia 2
Potrebný priestor: 787 x 713 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 756

Detské ihriská
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preliezačky

hrazDa saprimo Duo
Rozmery: 210 x 160 x 10 cm  
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 516

lezecká stena pre Deti 18046
Potrebný priestor: 404 x 498 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 774

lezecká veža city 16042
Potrebný priestor: priemer 640 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 773

lezecká stena city 16035
Potrebný priestor:  660 x 631 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 772

lezecká stena uno 16066
Potrebný priestor: 375 x 515 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 775

parkúr saprimo
Potrebný priestor: 1010 x 830 x 580 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 517

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color  
     plast HDPE   

    3-14 r metal color.
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

Detské ihriská
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preliezačka Bongoo
Potrebný priestor: 811 x 681 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 755

preliezačka húsenica saprimo
Rozmer: 330 x 110 x 80 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 515

preliezačka heXagon saprimo uno
Potrebný priestor: 710 x 596 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 514

preliezačka pavúk saprimo
Rozmer: 550 x 214 x 470 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 518

    2-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color  
     plast HDPE   

    3-14 r metal color.
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
        
   

pyramíDa saprimo
Potrebný priestor: priemer 640 cm 
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 519

preliezačka tre
Potrebný priestor: 645 x 616 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 754

Detské ihriská



54

hoJDačka Duo 13058
Potrebný priestor: 760 x 286 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176 

ID produktu: 776

hoJDačka hniezDo uno 13041
Potrebný priestor:  760 x 286 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 777

hoJDačka saprimo tre
Potrebný priestor: 760 x 570 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 757

hoJDačka hniezDo saprimo uno
Potrebný priestor: 880 x 290 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 512

hoJDačka saprimo uno, Duo
Potrebný priestor: 880 x 180 cm, 880 x 290 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 510, 511

vahaDlová hoJDačka saprimo uno
Potrebný priestor: 340 x 610 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 513

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color  
     plast HDPE   

    3-14 r metal color.
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

Detské ihriská

hoJDačky
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pružinová hoJDačka saprimo 2 čln
Potrebný priestor: 400 x 340 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 526

kolotoč saprimo sit
Potrebný priestor: priemer 560 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 520

pružinová hoJDačka saprimo 3 tir
Potrebný priestor: 520 x 390 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 525

kolotoč saprimo swing
Potrebný priestor: priemer 556 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 521

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   

    3-14 r metal color.
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

    3-14 r metal color
     plast HDPE   
   

Detské ihriská

kolotoče, pieskoviská

pieskovisko saprimo Duo, saprimo l uno, saprimo s uno 
Rozmer zariadenia: 410 x 30 x 260 cm,   420 x 30 x 480 cm,   260 x 30 x 220 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 523, 524, 522



56

lanová hoJDačka vtáčie hniezDo
Potrebný priestor: 690 x 410 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 552

lanová loď Junior
Potrebný priestor: 665 x 400 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 548

preliezačka škriatkov les oBerlemp
Potrebný priestor: 730 x 710 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 556

preliezačka šesťuholníkový hraD mini
Potrebný priestor: 535 x 535 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 557

lanová veža hviezDa
Potrebný priestor: 770 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 559

lanová veža hviezDa
Potrebný priestor: 580 x 565 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 558

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink. 
       

    3-14 r metal pozink. 
       

    3-14 r metal pozink. 
       

lanové hracie prvky 
na Detské ihriská

Detské ihriská
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veža s vtáčím hniezDom fortuna
Potrebný priestor: 570 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 546

lanová veža škriatkov strom
Potrebný priestor: 675 x 550 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 547

lanová veža škriatkov les
Potrebný priestor: 630 x 490 cm
Typ dopadovej plochy: podľa EN 1176

ID produktu: 549

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink.
        

    3-14 r metal pozink. 
       

Detské ihriská

Ponuka produktov a popis parametrov 
v katalógu sú iba informatívne. 

Celú našu ponuku aj s presnými informáciami 
o produktoch nájdete na stránke 

www.detiazahrada.sk
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roaDe 14 kov
Potrebný priestor: 900 x 600 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 491

cuBs 1
Potrebný priestor: 600 x 800 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 452

cuBs 3
Potrebný priestor: 860 x 890 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 454

workout prvok B
Potrebný priestor: 700 x 730 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 451

cuBs 2
Potrebný priestor: 600 x 800 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 453

DvoJitá lavica na Brucho
Potrebný priestor: 345 x 210 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 461

street workout 
ihriská 

   3-14 r 350 kg metal pozink.
    6 0    

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg. 
  

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg.

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg. 
  

street workout ihriská
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hrazDa 4
Potrebný priestor: 270 x 190 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 468

prvok kliky 03 pre 2 osoBy
Potrebný priestor: 160 x 230 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 459

lavica na Brucho
Potrebný priestor: 173 x 210 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 465

hrazDa 5
Potrebný priestor: 560 x 360 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 464

prvok kliky pre 2 osoBy
Potrebný priestor: 340 x 120 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 458

posilňovacia  stolička na Brucho
Potrebný priestor: 200 x 180 cm
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 457

    3-14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg. 
  

    od 14 r metal pozink.
      0 wood impreg. 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg.

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg. 
  

street workout ihriská
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workout prvok schoDy
Potrebný priestor: 220 x 370 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 460

workout prvok troJitá hrazDa
Potrebný priestor: 350 x 240 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 482

workout zostava a
Potrebný priestor: 1000 x 300 cm
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 455

workout prvok schoDy pyramíDa
Potrebný priestor: 120 x 260 cm 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik 

ID produktu: 481

workout teens
Potrebný priestor: 900 x 600 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz 

ID produktu: 456

workout prvok B
Potrebný priestor: 1080 x 690 cm
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz

ID produktu: 467

street workout 
ihriská 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
  

    od 14 r metal pozink.
    0 wood impreg. 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    6-14 r metal pozink.
     0 wood impreg.

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
  

street workout ihriská
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workout zostava D
Potrebný priestor: 610 x 320 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz

ID produktu: 463

workout zostava f
Potrebný priestor: 1000 x 500 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz

ID produktu: 462

workout zostava e
Potrebný priestor: 610 x 320 cm
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz

ID produktu: 469

workout zostava s tyčou a lanom
Potrebný priestor: 500 x 520 cm 
Typ dopadovej plochy: plocha tlmiaca náraz

ID produktu: 466

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 6 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
  

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg. 
 

    od 14 r metal pozink.
     0 wood impreg.

street workout ihriská

Ponuka produktov a popis parametrov 
v katalógu sú iba informatívne. 

Celú našu ponuku aj s presnými informáciami 
o produktoch nájdete na stránke 

www.detiazahrada.sk
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outDoor fitness zariaDenia 
Basic, premium

outDoor fitness zariaDenia 

fitness zariaDenie pastrener
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 683

fitness zariaDenie Bežec
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 648

fitness zariaDenie Drepovač
Potrebný priestor: 2 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 649

fitness zariaDenie preťahovanie
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 653

fitness zariaDenie choDec
Potrebný priestor:  2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 651

fitness zariaDenie kormiDlo
Potrebný priestor: 2 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 681

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color  

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color  

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color

   12+ r 130 kg metal pozink.
    2 0  color  
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fitness zariaDenie reBriny
Potrebný priestor: 2 x 1,5m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 682

fitness zariaDenie točňa
Potrebný priestor: 1,5 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 650

fitness zariaDenie seD ľah
Potrebný priestor:  2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 671

fitness zariaDenie točňa 3
Potrebný priestor: 4 x 4 m
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 680

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1-2   0  color  

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color

   12+ r 130 kg metal pozink.
    3 0  color  

fitness zariaDenie veslár
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 672

fitness zariaDenie vzpieranie
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 652

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1  0 plast color  

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0 plast color 
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outDoor fitness zariaDenia 
Basic, premium

outDoor fitness zariaDenia 

zariaDenie preťahovanie premium
Potrebný priestor: 2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 709

fitness zariaDenie vzpieranie premium
Potrebný priestor: 2 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 711

fitness zariaDenia 5 v 1 akciový set
Potrebný priestor: 2 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 655

fitness zariaDenia 3 v 1 akciový set
Potrebný priestor: 2 m2

Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik
ID produktu: 654

fitness zariaDenie veslár premium
Potrebný priestor:  2 m2 
Typ dopadovej plochy: udržiavaný trávnik

ID produktu: 708

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0 plast color  

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1-2   0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1-2    0  color 

   12+ r 130 kg metal pozink.
    1 0 plast color
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DopaDové plochy 
poD ihriská 

Hracie prvky s kritickou výškou pádu na 1m si v zmysle EN 1176 vyžadujú realizáciu špeciálnej 
dopadovej.  Realizujeme dopadové plochy z liatej gumy a zatrávňovacie dosky.

ID produktu: 376

ID produktu: 725

Doporučujeme - jednoduchá montáž a nižšie náklady.

liate gumové povrchy poD ihriská

zatrávňovacia Doska poD ihrisko



realizácie





deLiver doors s.r.o.
Drevárska 23, 902 05 Pezinok

Zákaznícka linka: +421 948 093 693

e -mail: info@detiazahrada.sk, www.detiazahrada.sk
 www.facebook.com/detiazahrada.sk

Detské ihriská a fitparky


