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DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ

PRO
VAŠE DĚTI



Proč si vybrat výrobky Sapekor?
Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející, česká firma, která vyrábí a dodává
kompletní vybavení na dětská hřiště, které zahrnuje nerezové herní prvky,
nerezový mobiliář a pryžové dopadové plochy.

Osobní přístup a technická podpora
Ke všem našim klientům přistupujeme s maximální profesionalitou a
snažíme se vyhovět veškerým jejich požadavkům. Samozřejmostí je osobní
přístup, technická podpora a navrhnutí nejlepší varianty řešení, které jsme
schopni doplnit názornou vizualizací.

Výroba a použité materiály
Při výrobě používáme pouze vysoce kvalitní materiály a veškerý proces je
podroben důkladné kontrole. Našim cílem je poskytnout dětem příležitost
hrát si po mnoho let na bezpečném dětském hřišti, které příznivě působí na
rozvoj jejich fyzických dovedností a je důležité pro jejich správný duševní a
sociální vývoj.

Naše herní prvky jsou vyrobeny z kombinace nerezové oceli a kvalitních
HDPE desek, které zpracováváme na vlastní CNC fréze.

Pryžovou dlažbu nabízíme ve tvaru desky, či puzzle a to v různých
tloušťkách a barvách. Dlažba je dostupná ve variantě SBR nebo EPDM
materiálu a dělí se dle oblasti využití.

Jako výrobce si plně uvědomujeme svou
odpovědnost a v první řadě dbáme na
bezpečnost dětí, které jsou naší hlavní
inspirací.„

"

Zkušenosti našich partnerů

Věc: Reference o realizaci zakázky – dodávka a montáž
houpačky

Firma SAPEKOR s.r.o. svým celkovým profesionálním
přístupem k realizaci zakázky prokázala svou plnou kvalifikaci
pro akce tohoto druhu a pružně reagovala na potřeby
objednatele. Zakázka byla vykonána ve velmi krátké lhůtě a ve
velmi dobré kvalitě.

Celá akce proběhla ke spokojenosti objednatele, a proto jsme
rozhodnuti s touto společností dále spolupracovat a tuto
společnost doporučujeme.

S pozdravem,

Ing. Jindřich Feber,
starosta obce Albrechtice, ČR

„Till now we are very satisfied with the cooperation with the
company Sapekor s.r.o. We are business partners for some
years now and we do not have any negative experiences, only
good and very good ones. Their goods are high quality and
our customers till now are all satisfied.The companys sales
staff is friendly and fast responsive. We don’t have to worry for
the transport because they take good care also for it. And they
are fast! We are looking forward to cooperate with them also in
the future!“

Mrs.Teja Erzetič,
sales department Eko igrala d.o.o. Eco play
l.l.c., Slovenia
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11,1 m²

0,5 m

2+

1,03 x 0,87 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO KRAVIČKA 15179
8595655815179

Houpadlo Kravička 15179 je určena pro 2 děti.

Díky své odolné a bezúdržbové konstrukci Vám bude Kravička
dělat radost pěknou řádku let!

Pružinová houpačka Kravička se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 38kg

11,1 m²

0,5 m

2+

1,00 x 0,83 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO KONÍK 15052
8595655815052

Nechte své děti vyzkoušet si pocit svobody a radosti z jízdy
na koni.

Koník nás na svém hřbetu vozí už mnoho let a u naší
pružinové houpačky tomu nebude jinak. Houpadlo je vyrobeno
z odolného a bezúdržbového materiálu vyznačujícího se
dlouhou životností.

Houpačka na pružince Koník se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-KO
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info@sapekor.com
+420 595 170 141

11,2 m²

0,5 m

2+

1,04 x 0,91 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO KRAVIČKA 15045
8595655815045

Kráva, neboli tur domácí, je v celosvětovém měřítku
nejpočetnější druh chovaného hospodářského zvířete. Tak si
taky jednu pořiď te pro své děti na houpání! Naše houpačka
kravička se snadno a rychle může stát na dlouhou dobu
ozdobou Vašeho dětského hřiště, parku či zahrady.

Materiál, ze kterého je houpadlo vyrobeno, je bezúdržbový a
vyznačuje se dlouhou životností.

Pružinová houpačka Kravička se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-KR

11,3 m²

0,5 m

2+

1,07 x 0,90 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO LEV 15083
8595655815083

Lev je král zvířat, to ví každý. Ale ten, kdo se houpe na lvovi,
ten je král všeho.

Lev je silné a odolné zvíře, stejně tak jako materiál, ze kterého
je vyrobeno naše houpadlo. Náš lev Vás potěší nejen svou
bezúdržbovostí, ale také dlouhou životností.

Pružinové houpadlo Lev se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-LE
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info@sapekor.com
+420 595 170 141

11,1 m²

0,5 m

2+

1,00 x 0,89 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO PANDA 15076
8595655815076

Kdo by neznal tohoto černobílého medvídka, který tak rád
žvýká bambus. Pokud má někdo přeci jen problém si pandu
vybavit, naše houpadlo Vám zcela jistě toto milé zvířátko
ihned připomene. Naše houpačka panda se na každé zahradě
rychle stane velmi oblíbenou zábavou pro děti.

Pružinové houpadlo Panda je vyrobeno z vysoce kvalitního
materiálu, který vyniká svou vysokou kvalitou, dlouhou
životností a bezúdržbovostí.

Pružinová houpačka Panda se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-PA

11,1 m²

0,5 m

2+

1,00 x 0,83 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO ZEBRA 15038
8595655815038

Víte jestli je zebra bílo – černá, nebo černo – bílá? Pořiďte si
naše houpadlo zebra a budete mít jednou provždy jasno. Stejně
jako s houpadlem Koník, i s naší zebrou zažijete spoustu
legrace!

Houpadlo Zebra Vás bude dlouhá léta vozit na svém hřbetě, a
to díky odolnému a bezúdržbovému materiálu, ze kterého je
vyrobeno.

Pružinová houpačka Zebra se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-ZE
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info@sapekor.com
+420 595 170 141

10,5 m²

0,5 m

2+

0,80 x 0,88 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO SLEPICE 15090
8595655815090

Námi vyráběná slepička Vám vajíčka zcela jistě nesnese, ale
za to se na ní mohou Vaše ratolesti pořádně pohoupat.

Houpadlo vyniká mimo jiné svou bezúdržbovostí a dlouhou
životností.

Pružinová houpačka Slepička se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-SL

10,5 m²

0,5 m

2+

0,83 x 0,91 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO ŽIRAFA 15106
8595655815106

Žirafa je nejvyšší ze všech suchozemských živočišných druhů,
dosahuje velikosti až 5,5 metru. Není žádná legrace, mít na
zahradě či ve školce tak velké zvíře, nicméně s námi je možné
téměř vše. Námi vyráběná žirafa je sice o dost menší, ale za
to se na ni mohou děti pohodlně pohoupat.

Houpačka Žirafa nepotřebuje žádnou zvláštní péči, je totiž
vyrobena z vysoce kvalitního bezúdržbového materiálu, který
mimo jiné vyniká svou dlouhou životností.

Pružinové houpadlo Žirafa se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-ZI
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info@sapekor.com
+420 595 170 141

11,2 m²

0,5 m

2+

1,03 x 0,87 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

PRUŽINOVÉ HOUPADLO OVEČKA 15113
8595655815113

Roztomilá ovečka má zcela určitě své místo na každé
zahradě, v každé školce či škole. Pořiďte si také toto
roztomilé houpadlo pro děti. S naší ovečkou si děti užijí
spoustu legrace.

Naše ovečka je bezúdržbová, vyrobena z odolného materiálu,
který se vyznačuje dlouhou životností.

Pružinová houpačka Ovečka se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-OV

10,9 m²

0,5 m

2+

0,96 x 0,77 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

PRUŽINOVÉ HOUPADLO LIŠKA 15120
8595655815120

Liška je nejrozšířenější středně velká šelma celé severní
polokoule a my Vám dáme možnost si jednu pořídit. Toto
bezúdržbové houpadlo pro děti se skvěle hodí na zahradu Vaší
lesní školky, nebo k rodinnému domu.

Houpadlo na pružině Liška se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 35kg
původní kód MINI-PR-LI
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info@sapekor.com
+420 595 170 141

11 m²

0,5 m

2+

0,95 x 0,81 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

PRUŽINOVÉ HOUPADLO MOTORKA 15014
8595655815014

Nechte své děti zažít pořádnou jízdu s naší houpačkou
motorkou. Pružinovou houpačku nabízíme v různých
barevných provedeních, vyrobena je z kvalitních materiálů,
které se vyznačují dlouhou životností a bezúdržbovostí.

Dětské houpadlo Motorka se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 38kg
původní kód SAP1P4

11,1 m²

0,5 m

2+

1,02 x 0,88 x 0,25 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

PRUŽINOVÁ HOUPAČKA OPIČKA 15069
8595655815069

Ne nadarmo se říká, že „ve dvou se to lépe táhne“, a na to my
nezapomínáme ani při výrobě pružinových houpadel. Naše
houpačka Opička je určena pro 2 děti, které se spolu mohou
pohoupat jako opravdové opičky a užít si tak spolu spoustu
legrace.

Díky své odolné a bezúdržbové konstrukci Vám bude opička
dělat radost pěknou řádku let!

Houpadlo na pružince Opička se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 38kg
původné kód MINI-PR-OP
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11 m²

0,5 m

2+

0,94 x 0,89 x 0,26 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

PRUŽINOVKA DRAK 15007
8595655815007

Udělejte dětem radost a nechte je proletět se s dráčkem!
Pružinovou houpačku Drak nabízíme v zajímavých barevných
provedeních, houpačka zaujme také svou dlouhou životností!

Pružinová houpačka Drak se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 32kg
původní kód SAP1P1

13 m²

0,5 m

2+

0,92 x 0,67 x 0,44 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO AUTO 15168
8595655815168

Uspořádejte závody barevných houpacích autíček Sapekor na
Vašem hřišti!

Pružinové houpadlo Auto se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 40kg

11
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12 m²

0,5 m

2+

0,99 x 0,71 x 0,44 m

1

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO ČLUN 15021
8595655815021

Nejen na vodě, ale díky nám také na souši, mohou děti zažít
úžasnou plavbu plnou dobrodružství, a to s naší lodičkou na
pružince! Udělejte dětem radost a pořiďte jim houpačku Člun,
kterou nabízíme v různých barevných provedeních.

Pružinové houpadlo Člun se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 40kg
původní kód SAP1P2

19 m²

0,8 m

3+

2,20 x 1,60 x 0,90 m

4

1 h

PRUŽINOVÁ HOUPADLA A HOUPAČKY

HOUPADLO TIRÁK 15151
8595655815151

Hledáte houpadlo na pružinách, na kterém se společně pobaví
více dětí ? Naše auto na pružinách zhoupne až 8 dětí najednou
a díky své odolné a bezúdržbové konstrukci bude zdobit Vaši
zahradu spoustu let.

Udělejte dětem radost a pořiďte jim do Vaší školky jedno
z našich vozidel, ve kterém zcela jistě zažijí spoustu legrace a
dobrodružství.

Pružinové houpadlo auto Tirák se skládá z:

HDPE plast (19mm)
nerezové spojovací šrouby
rukojeti pro ruce a nohy
ocelová pružina Eibach ošetřená práškovým lakem
kotva do betonu z žárově galvanizované oceli

Technické specifikace:

dodáváno jako sada pro svépomocnou montáž
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
váha herního prvku 200kg
původní kód SAP1P3
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22 m²

1,3 m

3+

3,03 x 2,43 x 1,74 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA DUO 13089 S DĚTSKÝM SEDÁKEM
8595655813089

Novinka!

Více informací na vyžádání.

22 m²

1,3 m

3+

3,03 x 2,43 x 1,74 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA DUO 13058
8595655813058

Houpačka pro děti nesmí chybět na žádném hřišti. Námi
vyráběná nerezová houpačka je vhodná na zahrady i na dětská
hřiště, houpačka DUO navíc zvládne pohoupat a zabavit
rovnou dvě děti najednou.

Konstrukce houpačky DUO je vyrobena z odolné nerezové
oceli a má kvalitní pohodlná sedátka s kovovou výztuží.

Houpačka DUO se skládá z těchto částí:

1× nerezová konstrukce
2× sedátko s kovovou výztuží s nerezovým závěsem

Technické specifikace

váha herního prvku 90kg

13
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19 m²

1 m

3+

2,89 x 0,83 x 0,36 m

2

2 h

HOUPAČKY

VAHADLOVÁ HOUPAČKA UNO 13034
8595655813034

Vahadlová houpačka je vhodným řešením pro zábavu 2 dětí.
Skvěle se hodí na každé dětské hřiště nebo na školní zahradu.

Konstrukce vahadlové houpačky UNO je vyrobena z odolné
nerezové oceli. Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE
deskami v designových barvách. Vahadlová houpačka je
navržena v moderním designu s kvalitními sedátky z HDPE
plastů.

Vahadlová houpačka UNO se skládá z:

1× nerezová konstrukce
2× sedátko z kvalitního HDPE materiálu

Technické specifikace:

váha herního prvku 70kg
původní kód SAPVH-U

22 m²

1,3 m

3+

3,03 x 2,43 x 1,74 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA HNÍZDO UNO 13041
8595655813041

Houpačka hnízdo se těší stále větší oblibě. Pořiďte si jednu
z našich houpaček hnízdo a nejen děti, ale také dospělí si užijí
spoustu zábavy. Houpací kruh navíc zvládne pohoupat více
dětí najednou!

Konstrukce houpačky hnízdo je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku je pak doplněn kvalitním sedákem
typu KOŠ.

Houpačka Hnízdo se skládá z těchto částí:

1× nerezová konstrukce
1× sedačka typu koš – průměr 1m

Technické specifikace

váha herního prvku 110kg

14
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13,5 m²

1,3 m

3+

1,80 x 2,12 x 1,80 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA UNO 13003
8595655813003

Které dítě by nemilovalo houpání? Udělejte svým ratolestem
radost a pořiďte jim jednu z našich houpaček! Houpačka UNO
s e skvěle hodí na každou zahradu či hřiště a je zaručenou
zábavou pro jedno dítko, i v případě, že si zrovna nemá
s kým hrát.

Konstrukce houpačky UNO je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku je pak doplněn kvalitním pohodlným
sedátkem s kovovou výztuží.

Houpačka UNO se skládá z těchto částí:

1× nerezová konstrukce
1× sedátko s kovovou výstuží s nerezovým závěsem

Technické specifikace

váha herního prvku 63kg
původní kód SAPH-U

22 m²

1,3 m

3+

2,90 x 2,12 x 1,80 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA DUO 13010
8595655813010

Dětská houpačka je ideálním řešením pro všechny zahrady
nebo dětská hřiště a děti snad houpání nikdy neomrzí.
S houpačkou DUO je zábava pro děti vyřešena! Houpačka DUO
zvládne pohoupat rovnou dvě děti najednou.

Konstrukce houpačky je vyrobena z odolné nerezové oceli.
Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE deskami v různých
designových barvách dle typu sestavy, která je doplněna
kvalitními pohodlnými sedátky s kovovou výztuží.

Houpačka DUO se skládá z těchto částí:

1× nerezová konstrukce
2× sedátko s kovovou výztuží s nerezovým závěsem

Technické specifikace

váha herního prvku 78kg
původní kód SAPH-D
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22 m²

1,3 m

3+

2,90 x 2,12 x 1,80 m

2

2 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA HNÍZDO UNO 13027
8595655813027

Nejen děti, ale také dospělí si mohou užít spoustu legrace se
stále více oblíbenou houpačkou hnízdo. Houpací kruh, znám
jako „hnízdo“, zvládne pohoupat i více dětí zároveň, je zajímavý
svým kvalitním zpracováním a designem.

Konstrukce houpačky hnízdo UNO je vyrobena z odolné
nerezové oceli. Vzhled celého prvku je pak doplněn kvalitním
sedákem typu KOŠ.

Houpačka Hnízdo se skládá z těchto částí:

1× nerezová konstrukce
1× sedačka typu koš – průměr 1m

Technické specifikace:

váha herního prvku 98kg
původní kod SAPHH-U

43 m²

1,3 m

3+

5,83 x 2,43 x 1,74 m

2

2,5 h

HOUPAČKY

HOUPAČKA TRE S HNÍZDEM 13072
8595655813072

Houpačka na zahradu každé školky nebo na dětské hřiště
bezesporu patří. Ke dvěma klasickým sedákům jsme přidali
ještě stále oblíbenější hnízdo a navrhli Houpačku TRE
s hnízdem.

Houpačka hnízdo spolu s klasickými sedáky tak zvládne
pohoupat více dětí najednou. Konstrukce naší kovové
houpačky je vyrobena z kvalitní nerezové oceli.

Houpačka TRE se skládá z těchto částí:

nerezová konstrukce
sedátko s kovovou výztuží a nerezovým závěsem
sedačka typu Hnízdo – průměr 1m

Technické specifikace:

váha herního prvku 170 Kg
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13 m²

0,54 m

2+

1,06 x 1,75 x 1,05 m

2

1 h

DĚTSKÉ DOMEČKY

DĚTSKÝ DOMEČEK OBCHOD 12006
8595655812006

Také jste si jako malí rádi hrávali na prodavačky a prodavače,
nebo naopak nakupovali u svých kamarádů či spolužáků
v jejich „obchůdcích“? Mezi dětmi velmi oblíbená hra může být
daleko zábavnější s naším obchůdkem pro děti!

Při výrobě herních prvků myslíme také na naše nejmenší,
prvek je určen pro děti již od 2 let. Domeček pro děti je
vyroben z kvalitního HDPE plastu, a tak díky své kvalitě a
dlouhé životnosti bude dělat malým prodávajícím a jejich
zákazníkům radost dlouhá léta.

Herní prvek Domeček Obchod se skládá z:

stěny domečku z HDPE plastu (19mm)
konstrukce z kvalitní nerezové oceli
protiskluzová podlaha domečku z HDPE plastu
speciálně upravena frézou
nerezové spojovací šrouby
barevné HDPE plasty s veselým designem

Technické specifikace:

váha herního prvku je 85kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

25 m²

0,6 m

3+

1,40 x 2,15 x 3,00 m

4

1 h

DĚTSKÉ DOMEČKY

DĚTSKÝ DOMEČEK MINI 12020
8595655812020

Děti milují domečky a náš dětský domeček MINI je vhodný již
pro nejmenší děti. Skvěle se hodí jako zahradní domek, nebo
na zahradu Vaší školky, na dětská hřiště, na zahrádky
restaurací, hotelů či rekreačních středisek. Děti s domečkem
zaži jí spoustu zábavy – mohou se v něm ukrýt, domeček
mohou podlézat nebo do něj šplhat.

Domeček pro děti MINI je vyroben z odolné nerezové
konstrukce, barevných HDPE desek a nerezového spojovacího
materiálu – díky tomu je zaručena dlouhá životnost
herního prvku.

Domek MINI se skládá z následujících částí:

podesta se stříškou
boční stěny s oknem
lezecká stěna
schůdky s bariérkou

Technické specifikace:

váha herního prvku je 248kg
původní kód SAPD-M
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27,3 m²

1 m

2+

3,53 x 2,71 x 0,97 m

2

3 h

DĚTSKÉ DOMEČKY

DĚTSKÝ DOMEČEK S PÍSKOVIŠTĚM 12013
8595655812013

Pískoviště, skluzavka a domeček patří bezesporu k velmi
oblíbeným herním prvkům, spojili jsme tedy tyto prvky do
jednoho a navíc jsme přidali počítadlo!

Při výrobě herních prvků myslíme i na naše nejmenší, prvek je
určen pro děti již od 2 let. Domeček s pískovištěm a
skluzavkou je vyroben z kvalitní nerezové oceli a
bezúdržbových HDPE plastů. Pro svou předpokládanou
dlouhou životnost a bezúdržbovost jej doporučujeme nejen na
dětská hřiště pro školky, ale také na veřejné dětské hřiště.

Herní prvek Dětský domek s pískovištěm se skládá z:

konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
barevné HDPE plasty (19mm) s veselým designem
bočnice skluzavky z HDPE plastu
skluzavka z nerezového plechu tl. 2mm

Technické specifikace:

váha herního prvku je 250kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

17 m²

1,5 m

3+

3,09 x 1,62 x 0,09 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

HRAZDA TRE 16103
8595655816103

Herní prvek trojitá hrazda je skvělým prvkem pro aktivní
zábavu, který se hodí na každé hřiště. Konstrukce hrazdy TRE
je vyrobena z odolné nerezové oceli, prvek je tedy bezúdržbový
a vyniká svou dlouhou životností.

Herní prvek Hrazda TRE se skládá z:

prvek z nerezové oceli
hrazda ve třech úrovních

Technické specifikace:

váha herního prvku 38kg
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26 m²

1,2 m

3+

3,11 x 1,30 x 3,32 m

2

2 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

PARKUR DUO 18084
8595655818084

Herní prvek Parkur DUO je menší variantou prvku Parkur, ale
i tak je skvělou volbou pro aktivní zábavu. Konstrukce herního
prvku je navíc vyrobena z velmi odolných a kvalitních
materiálů, které vynikají svou dlouhou životností.

Prvek je tvořen z kvalitních materiálů – nerezová ocel + pevná
lana Herkules (6 pramenů, s ocelovou vložkou).

Herní prvek Parkur DUO se skládá z:

3× nerezový sloup
síť k lezení
4× houpací prvek
lano k uchycení

Technické specifikace: váha herního prvku 50kg

14 m²

1 m

2+

1,56 x 0,63 x 0,66 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

BRADLA 18022
8595655818022

Bradla jsou velmi známou pomůckou k posilování, v případě
herního prvku Bradla se jedná spíše o prvek posilovacího
charakteru, ale i s takovými prvky může být přeci legrace.
Dětem bude jistě dělat radost, že jsou na bradlech stále lepší
a lepší!

V nabídce máme bradla z kvalitní nerezové oceli, které jsou
vhodné na Vaše hřiště, či do zahrady nebo parku apod.
Nerezová ocel vyniká svou dlouhou životností a je
bezúdržbová. Herní prvek Bradla je určen pro děti od 2 let
věku, jako dopadová plocha postačí trávník.

Herní prvek Bradla se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby

Technické specifikace:

váha herního prvku je 30 kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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14 m²

1,5 m

3+

2,10 x 1,60 x 0,10 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

HRAZDA DUO 18060
8595655818060

Herní prvek dvojitá hrazda je skvělým prvkem pro aktivní
zábavu, který se hodí na každé hřiště. Konstrukce hrazdy DUO
je vyrobena z odolné nerezové oceli, prvek je tedy bezúdržbový
a vyniká svou dlouhou životností.

Herní prvek Hrazda DUO se skládá z:

prvek z nerezové oceli
hrazda ve dvou úrovních

Technické specifikace:

váha herního prvku 30kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
původní kód SAPHRAZ-D

15 m²

1 m

2+

1,56 x 1,46 x 0,86 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

RUČKOVADLO 18039
8595655818039

Kdo by neznal ručkovadlo? Ručkovadlo slouží k posílení horní
části těla, jedná se především o herní prvek posilovacího
charakteru, nicméně, i tak děti mohou zažít s ručkovadlem
spoustu zábavy a sledovat jak se neustále zlepšují ! V naší
nabídce samozřejmě ručkovadlo nechybí.

Na Vaše hřiště, či do zahrady nebo parku Vám nabízíme
ručkovadlo z kvalitní nerezové oceli. Nerezová ocel vyniká
s v o u dlouhou životností a je bezúdržbová. Herní prvek
ručkovadlo je určeno pro děti od 2 let věku, jako dopadová
plocha postačí trávník.

Herní prvek Ručkovadlo se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby

Technické specifikace

váha herního prvku je 45kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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16,3 m²

2 m

3+

1,49 x 2,12 x 0,12 m

2

2 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

LEZECKÁ STĚNA UNO 16066
8595655816066

Spoustu zábavy a zdravého pohybu poskytne dětem naše
lezecká stěna UNO. Naše lezecká stěna je vysoká přes
2 metry a je vhodná pro děti od 3 let.

Lezecká stěna UNO je vyrobena z nerezové oceli a kvalitního
HDPE plastu, herní prvek je tedy pevný jako skála a vydrží
pěknou řádku let.

Lezecká stěna UNO se skládá z:

herní prvek z HDPE plastu (19mm)
nerezové spojovací šrouby
konstrukce z nerezové oceli
barevné HDPE plasty

Technické specifikace:

váha herního prvku je 72kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

22 m²

1 m

3+

3,30 x 1,10 x 0,80 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

HOUSENKA 16028
8595655816028

Veselá prolézačka pro děti Housenka  SAPrimo je herním
prvkem, který se hodí na každé dětské hřiště! Housenku
nabízíme v různých barevných provedeních, prvek je vyroben
z kvalitních materiálů, které vynikají svou dlouhou životností.

Konstrukce prolézačky Housenka je vyrobena z odolných
HDPE desek v designových barvách, z průlezové roury a sítí.

Herní prvek Housenka se skládá z:

konstrukce z nerezové oceli
2× průlezová roura
propojovací síť z lan Herkules
8× nerezové nohy pro zapuštění
hlava housenky z HDPE plastu
3× HDPE plastové nohy

Technické specifikace:

váha herního prvku 145kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
původní kód SAPHS
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17 m²

1 m

2+

2,06 x 0,81 x 0,86 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

LANOVÝ V MOSTEK 18008
8595655818008

Pokud hledáte prolézačku, která je vhodná i pro nejmenší děti,
ná š prolézací mostek je určitě správnou volbou. V-Mostek
najde své místo v každé škole či školce, na každé zahradě či
hřišti. Při překonávání mostku děti určitě zažijí spoustu
legrace.

Lanový V mostek je vyroben z kvalitní nerezové oceli, u které
jistě oceníte její dlouhou životnost a bezúdržbovost. Herní
prvek je určen pro děti od 2 let věku, jako dopadová plocha
postačí trávník.

Herní prvek V-Mostek se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli
vícepramenná lana Herkules (6 pramenů, s ocelovou
vložkou)

Technické specifikace:

váha herního prvku je 60kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

18,2 m²

1 m

2+

1,98 x 1,06 x 1,00 m

2

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

LEZECKÁ STĚNA PRO DĚTI A 18046
8595655818046

Ukažte svým dětem kolik zábavy přináší horolezectví ! Naše
lezecká stěna není sice příliš vysoká, ale za to si na ní mohou
hrát děti již od 2 let. Děti si na lezecké stěně jistě užijí
spoustu legrace.

Lezecká stěna pro děti A je vyrobena z nerezové oceli a
kvalitního HDPE plastu, herní prvek je tak skutečně pevný
jako skála a na Vaší zahradě či hřišti vydrží řadu let.

Lezecká stěna pro děti A se skládá z:

herní prvek z HDPE plastu (19mm)
nerezové spojovací šrouby
konstrukce z nerezové oceli
barevné HDPE plasty s veselým designem

Technické specifikace:

váha herního prvku je 110kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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30 m²

2 m

3+

2,50 x 2,10 x 2,70 m

2

6 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

LEZECKÁ STĚNA TRE 16073
8595655816073

Lezecká stěna pro děti TRE nabízí spoustu možností pro
zábavu dětí ! Lezecká sestava je vhodná na každé dětské
hřiště, do parků, na zahrady a také do škol, školek. Děti se na
lezecké stěně jistě skvěle pobaví, mohou šplhat nejen na
stěně s otvory, ale také na laně nebo pavoučí síti.

Konstrukce herního prvku je vyrobena z odolné nerezové oceli,
což zaručuje bezúdržbovost a dlouhou životnost prvku. Vzhled
celého prvku je doplněn HDPE deskami v designových
barvách.

Lezecká stěna TRE se skládá z:

odolná konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
lanový žebřík
lano s chyty pro šplh
šplhací stěna s otvory
šplhací panel – pavoučí síť z lan herkules

Technické specifikace:

váha herního prvku je 112kg

19 m²

1 m

2+

2,41 x 1,67 x 0,56 m

4

4 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

SKLUZAVKA TUČŇÁK 18053
8595655818053

Skluzavka, nebo-li klouzačka by neměla chybět na žádné
zahradě či dětském hřišti. Které dítě by nemilovalo klouzačky!
Pořiďte si naši veselou skluzavku tučňáka, která je určená pro
děti již od 2 let! Výška pádu je do 1 metru, jako dopadová
plocha tedy postačí trávník.

Námi nabízená skluzavka tučňák je vyrobena z nerezové oceli
a HDPE plastů, čímž je zaručena vysoká kvalita a dlouhá
životnost.

Skluzavka pro děti Tučňák se skládá z:

konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
schůdky z HDPE plastu
bočnice skluzavky z HDPE plastu
skluzavka z nerezového plechu tl. 2mm

Technické specifikace:

váha herního prvku je 140kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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51 m²

1,2 m

3+

5,80 x 1,30 x 8,30 m

2

4 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

PARKUR 18077
8595655818077

Herní prvek Parkur je skvělou volbou pro aktivní zábavu –
prvek nabízí možnosti šplhání, lezení, houpání nebo přelézání.
Konstrukce herního prvku je navíc vyrobena z velmi odolných
a kvalitních materiálů, které vynikají svou dlouhou životností.

Konstrukci Parkuru tvoří nerezové sloupy (dostupná také
varianta se sloupy z pozinkované oceli). Jednotlivé části prvku
tvoří lana Herkules (6 pramenů, s ocelovou vložkou). U tohoto
výrobku jsou navíc možné modifikace.

Herní prvek Parkur se skládá z:

5× nerezový sloup
šplhací síť
2× houpačka – sedátka
provazový žebřík
obloukové lano

Technické specifikace:

váha herního prvku 100kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
původní kód SAPPAR

32 m²

3 m

3+

1,30 x 3,00 x 1,30 m

3

1 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

VĚŽ CITY 16042
8595655816042

Lanová prolézačka Věž City je novinkou v naší nabídce. Jedná
se o herní prvek, u kterého se děti skvěle pobaví a navíc si
procvičí své lezecké dovednosti.

Lezecká věž se skvěle hodí do Vaší školy nebo školky, na
každé dětské hřiště nebo do parku. Prolézačka ja vyrobena
z kvalitních bezúdržbových materiálů, jako je nerezová ocel a
HDPE plasty.

Herní prvek Věž City se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli a HDPE plastů
nerezové spojovací šrouby
konstrukce z nerezové oceli
síťová plocha z lan Herkules
2× HDPE horizontální plocha

Technické specifikace:

váha herního prvku 170kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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34 m²

2 m

3+

3,58 x 2,11 x 2,45 m

2

8 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

HEXAGON 16011
8595655816011

Prolézačka pro děti šestiúhelník Hexagon nabízí spoustu
možností pro zábavu dětí ! Naše sestava je vhodná na každé
dětské hřiště a děti se na ní mohou nejen skvěle pobavit, ale
také si zacvičit na hrazdách či žebřinách a zašplhat si třeba na
laně nebo lezecké stěně.

Konstrukce herního prvku Hexagon UNO je vyrobena z odolné
nerezové oceli, což zaručuje bezúdržbovost a dlouhou
životnost prvku. Vzhled celé sestavy je pak doplněn HDPE
deskami v designových barvách.

Prolézačka Hexagon se skládá z těchto částí:

odolná konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
panel žebřina jednoduchá
šplhací stěna s kameny
sestava 2 hrazd
lanový žebřík
lano s chyty pro šplh
šplhací stěna s otvory
šplhací panel – pavoučí síť hexagon z lan herkules

Technické specifikace:

váha herního prvku je 385kg
původní kód SAPHX-U

53 m²

1 m

2+

4,09 x 1,06 x 5,08 m

2

8 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

SESTAVA BONGOO 18015
8595655818015

Pro naše nejmenší, děti od 2 let věku, jsme vyrobili herní
sestavu, která je zaručenou zábavou. Jakmile děti překonají
jeden ze dvou mostků, užijí si spoustu legrace na balančním
prvku – prknu, nebo při přeskakování kytičkových ostrůvků a
pak hurá na prolézání tunelu.

Herní sestava pro děti je vhodná nejen na dětská hřiště, ale
také do školek nebo parků. Herní prvek Sestava Bongoo je
vyroben z kvalitních bezúdržbových materiálů, jako je nerezová
ocel a HDPE plasty. Prolézačka je určena pro děti od 2 let
věku, jako dopadová plocha postačí trávník.

Herní prvek Sestava Bongoo se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli a HDPE plastů
nerezové spojovací šrouby
balanční prvek na pružinách
V-mostek lanový
rovný lanový mostek
prolézací tunel
2× kvalitní pružina EIBACH
5× HDPE květinový ostrůvek

Technické specifikace:

váha herního prvku 370kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
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32 m²

1,2 m

3+

4,00 x 3,60 x 4,00 m

3

16 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

PYRAMIDA 16059
8595655816059

Lanový prvek k lezení a šplhání by neměl chybět na žádném
dětském hřišti, šplhání má totiž velmi pozitivní vliv pro
správný vývoj dětí – např. zlepší jejich motoriku, koordinaci
pohybů nebo výdrž. Lanová pyramida poskytuje prostor pro
dlouhou a bezpečnou aktivní zábavu.

Lanová prolézačka Pyramida je tvořena nerezovým sloupem
(dostupná také varianta se sloupy z pozinkované oceli) a
síťová plocha z lan Herkules (6 pramenů, s ocelovou vložkou).

Herní prvek Pyramida se skládá z:

ocelový sloup
provazový žebřík s plastovými příčkami
horizontální síť
síťová plocha
16× napínací zámek

Technické specifikace:

váha herního prvku 150kg
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště
původní kód SAPPYR

40 m²

2,5 m

3+

3,80 x 2,45 x 3,10 m

4

4 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

PROLÉZAČKA CITY DOMEK 16035
8595655816035

Lanová prolézačka pro děti City Domek je novinka v naší
nabídce. Jedná se o herní prvek, u kterého se děti skvěle
pobaví a navíc procvičí své lezecké a šplhací dovednosti.
Prolézačka se díky svému nápaditému a originálnímu designu
skvěle hodí nejen na městské hřiště.

Prolézačka pro děti City Domek je vyrobena z kvalitní
nerezové oceli a HDPE plastů.

Herní prvek Prolézačka City Domek se skládá z:

herní prvek z nerezové oceli a HDPE plastů
nerezové spojovací šrouby
skluzavka z nerezového plechu tl. 2mm
bočnice skluzavky z HDPE plastu
žebřík z nerezové oceli
šplhací tyč z nerezové oceli
síťová plocha z lan Herkules
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

Technické specifikace:

váha herního prvku 380kg
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59 m²

2 m

3+

5,50 x 2,14 x 4,70 m

2

8 h

DĚTSKÉ PROLÉZAČKY

PROLÉZAČKA PAVOUK 16004
8595655816004

Prolézačka Pavouk – to je široká nabídka zábavy pro děti.
Herní prvek pro děti Pavouk nabízí dětem jejich oblíbenou
zábavu, jako např. šplhání nebo klouzání. Tělo pavouka je různě
propleteno sítěmi, doplněno skluzavkou, hrazdou a lezeckými
stěnami. Celý prvek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů,
které vynikají svou dlouhou životností a bezúdržbovostí.

Konstrukce herní sestavy Pavouk je vyrobena z odolné
nerezové oceli. Vzhled celého prvku je doplněn HDPE deskami
v designových barvách.

Herní prvek Prolézačka Pavouk se skládá z:

konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
lezecká stěna
šplhací sítě
4× lanová hrazda
nerezová skluzavka s bočnicemi
12 ks lezeckých kamenů

Technické specifikace:

váha herního prvku 321kg
původní kód SAPPAV
splňuje ČSN EN 1176–1,6:2009 pro veřejná hřiště

26 m²

1,5 m

3+

0,97 x 3,22 x 4,03 m

4

4 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKOU 11054
8595655811054

Domeček se skluzavkou je novinkou mezi našimi herními
prvky. S naším domečkem si děti užijí spoustu legrace. Do
domečku se děti dostanou pomocí obloukového žebříku,
z domečku dolů se sklouznou. Navíc jsme k domečku přidali
počítadlo a prohazovadlo.

Prvek je vyroben z kvalitní nerezové oceli a bezúdržbových
HDPE plastů. Pro svou předpokládanou dlouhou životnost a
bezúdržbovost jej doporučujeme nejen na dětská hřiště pro
školky, ale také na veřejná dětská hřiště.

Herní prvek Domek se skluzavkou se skládá z:

konstrukce z nerezové oceli
nerezové spojovací šrouby
barevné HDPE plasty (19mm)
bočnice skluzavky z HDPE plastu
skluzavka z nerezového plechu tl. 2mm
žebřík oblouk

Technické specifikace:

váha herního prvku je 250kg
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35 m²

1,5 m

3+

4,17 x 3,22 x 3,55 m

4

8 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA DUO 11061
8595655811061

Herní sestava DUO je skvělé řešení pro každé dětské hřiště.
Herní prvek nabízí spoustu možností pro zábavu – šplhání,
lezení nebo klouzání, navíc jsme přidali požární tyč, děti si tak
mohou hrát na opravdové hasiče.

Konstrukce herní sestavy DUO je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku je doplněn HDPE deskami
v designových barvách.

Herní sestava SAPrimo DUO se skládá z následujících čás tí:

domek se stříškou – výška pádu 1,0m
domek se stříškou – výška pádu 1,3m
propojovací mostek s bočními sítěmi
šikmá lezecká síť
požární tyč
skluzavka s HDPE bočnicemi
skluzavka z nerezového plechu tl. 2mm
bariérka plná
lezecká stěna s průlezovým otvorem a pomocným
lanem

Technické specifikace:

váha herního prvku je 320 kg

40 m²

1,3 m

3+

4,88 x 3,22 x 3,62 m

4

8 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

SESTAVA LOĎ 11092
8595655811092

Herní sestava Loď nabízí spoustu možností pro zábavu –
klouzání, šplhání, lezení, interaktivní tabule a mnoho dalšího.
Děti se s naší lodí mohou vydat na bezpečnou plavbu plnou
zábavy a dobrodružství.

Herní prvek je vyroben z kvalitních materiálů, které vynikají
svou dlouhou životností a nenáročnou údržbou. Celý prvek je
doplněn HDPE plasty v designových barvách.

Sestava herní sestavy LOĎ se skládá z následujících čás tí:

podesta domku se stříškou
lanový mostek
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
lezecké stěny a sítě
požární tyč
interaktivní tabule (morseovka, bludiště)
počítadlo

Technické specifikace:

váha herního prvku je 480kg
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41 m²

1,3 m

3+

5,80 x 3,66 x 3,10 m

2

12 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA DUO 11016
8595655811016

Domeček pro děti DUO je skvělým řešením pro každé dětské
hřiště. Herní sestava nabízí spoustu možností pro zábavu, jako
např. šplhání, přelezání nebo klouzání.

Konstrukce sestavy DUO je vyrobena z odolné nerezové oceli.
Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE deskami
v designových barvách.

Herní sestava DUO se skládá z následujících částí:

2× domek se stříškou – výška pádu 1,3m
balkónek
šplhací stěna nakloněná s kameny
lanový most typu V
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
2× bariérka plná
žebřík oblouk

Technické specifikace:

váha herního prvku je 399kg
původní kód SAPD-D

40 m²

1,3 m

3+

3,80 x 3,66 x 6,40 m

2

16 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA LOĎ UNO 11047
8595655811047

Nechte děti unášet se na vlnách či vydat se na dobrodružnou
plavbu s lodí UNO. Každý malý kluk si jistě rád hraje na piráta,
nebo na kapitána lodi, s naší prolézačkou bude hraní ještě
větší zábava. Prolézačka Loď nabízí spoustu možností pro
zábavu – klouzání, šplhání, lezení a mnoho dalšího.

Herní sestava Loď UNO je vyrobena z odolné nerezové oceli.
Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE plastovými deskami
v designových barvách.

Herní sestava SAPrimo Loď se skládá z následujících čás tí:

podesta domku se stříškou – výška pádu 1,3m
podesta domku bez stříšky
lanový most typu U
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
příď lodi
žebřík oblouk
šplhací stěna nakloněná s kameny
2× bariérka plná
2× panely – bočnice lodi

Technické specifikace:

váha herního prvku 431kg
původní kód SAPL-U

29



info@sapekor.com
+420 595 170 141

56 m²

1,9 m

3+

6,00 x 3,20 x 4,60 m

4

12 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA TRE 11078
8595655811078

Herní sestava pro děti TRE nabízí dětem spoustu možností
k zábavě. Dominantou herní sestavy jsou 3 domečky, do
kterých se děti dostanou pomocí lezecké stěny či sítě,
z domečků vedou 2 skluzavky. Herní sestava nabízí mimo jiné
také počítadlo, hodiny, požární tyč nebo atypické žebříky.

Konstrukce herní sestavy TRE je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku doplňují HDPE desky v designových
barvách.

Herní sestava TRE se skládá z následujících částí:

3× domek se stříškou
propojovací mostek s bočními sítěmi
2× skluzavka s HDPE bočnicemi
ručkovadlo
lezecká stěna s otvory a lezeckými kameny
lanové lezecké sítě
počítadlo
hodiny
interaktivní stěna
požární tyč
žebříky

Technické specifikace:

váha herního prvku je 730kg

72 m²

2 m

3+

8,80 x 3,66 x 5,30 m

3

16 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA TRE 11023
8595655811023

Dětský domek TRE, to je zaručená zábava! Prolézání, šplhání,
ručkování, klouzání, lezení – to vše a mnoho dalšího nabízí
prolézačka TRE. Oživte Vaše hřiště a udělejte dětem radost
naší prolézačkou, díky které se jim dostane nejen spousta
zdravého pohybu, ale také legrace.

Konstrukce sestavy TRE je vyrobena z odolné nerezové oceli.
Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE deskami
v designových barvách.

Sestava TRE se skládá z následujících částí:

3× podesta domku se stříškou ve 2 úrovních
podesta domku bez stříšky
průlezová roura
propojovací rampa – šikmá
šplhací panel – čtvrt kruhu
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
ručkovadlo
žebřík oblouk
šplhací stěna nakloněná s kameny
5× bariérka plná

Technické specifikace:

váha herního prvku je 599kg
původní kód SAPD-T
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68 m²

1,9 m

3+

6,00 x 3,40 x 4,97 m

4

12 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA QUATTRO 11108
8595655811108

Herní sestava QUATTRO je výborným řešením pro každé
dětské hřiště! Poskytuje dětem spoustu možností k zábavě, a
to třeba prolézání, šplhání, klouzání nebo lezení. Udělejte
dětem radost a oživte Vaše hřiště, díky sestavě QUATTRO se
dětem dostane spousta zdravého pohybu a zábavy.

Konstrukce herní sestavy QUATTRO je vyrobena z odolné
nerezové oceli. Vzhled celého prvku doplňují HDPE desky
v designových barvách.

Sestava QUATTRO se skládá z následujících částí:

2× podesta domku bez stříšky
3× podesta domku se stříškou
průlezová roura
lanové mosty
tunelový mostek
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
lezecké stěny a sítě
žebříky
požární tyč

Technické specifikace:

váha herního prvku je 798kg

66 m²

1,3 m

3+

5,80 x 3,66 x 6,10 m

3

20 h

VELKÉ HERNÍ SESTAVY

HERNÍ SESTAVA QUATTRO 11030
8595655811030

Domek pro děti QUATTRO, jak už název napovídá, je sestaven
ze 4 domečků, které jsou vzájemně různě propojeny a zaručují
tak skvělou zábavu! Prolézání, šplhání, plazení nebo klouzání,
to vše a mnohem více nabízí naše herní sestava pro děti
domek QUATTRO. Náš domeček přináší spoustu zábavy a
zdravého pohybu pro Vaše děti.

Konstrukce sestavy QUATTRO je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku je doplněn HDPE plasty
v designových barvách.

Sestava QUATTRO se skládá z následujících částí:

4× podesta domku se stříškou – výška pádu 1,3m
průlezová roura
propojovací rampa – rovná
lanový most typu U, lanový most typu V
nerezová skluzavka s HDPE bočnicemi
žebřík oblouk
2× šplhací stěna nakloněná s kameny
3× bariérka plná
balkon

Technické specifikace:

váha herního prvku je 863kg
původní kód SAPD-Q
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24,3 m²

0,6 m

3+

1,56 x 0,84 x 1,56 m

2

1 h

KOLOTOČE

KOLOTOČ SWING 14017
8595655814017

Kolotoč SWING je skvělou zábavou pro starší děti. Kolotoč je
vhodný nejen pro školy, školky, města či obce, ale i na Vaše
zahrady.

Konstrukce kolotoče SWING je vyrobena z odolné nerezové
oceli. Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE deskami
v designových barvách. Kolotoč je určen pro starší děti –
točení ve stoje.

Kolotoč SWING se skládá z následujících dílů:

odolná nerezová konstrukce
1× nerezový protiskluzový plech
středový HDPE ovál s otvory

Technické specifikace

váha herního prvku 163kg
původní kód SAPKSW

24,3 m²

0,6 m

3+

1,60 x 0,96 x 1,60 m

2

1 h

KOLOTOČE

KOLOTOČ SIT 14000
8595655814000

Kolotoč SIT je díky možnosti sezení vhodný i pro menší děti.
SIT dětský kolotoč je vhodný na zahradu, do parků, školek či
do obcí. Udělejte dětem radost a pořiďte jim dětský kolotoč,
který by neměl chybět na žádném dětském hřišti.

Konstrukce kolotoče SIT je vyrobena z odolné nerezové oceli.
Vzhled celého prvku je pak doplněn HDPE deskami
v designových barvách. Kolotoč je určen menším dětem, které
se mohou u točení posadit.

Kolotoč SIT se skládá z následujících dílů:

odolná nerezová konstrukce
1× kruhová sedačka z HDPE plastu
1× nerezový protiskluzový plech

Technické specifikace:

váha herního prvku 196kg
původní kód SAPKSIT
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23 m²

0,36 m

3+

2,50 x 0,36 x 2,20 m

1

4 h

DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ 

PÍSKOVIŠTĚ UNO 17001
8595655817001

Pískoviště je výborným místem pro zábavu i těch nejmenších
dětí a navíc je skvělým estetickým doplňkem pro Vaši
zahradu. Pískoviště pro děti UNO lze díky svým menším
rozměrům umístit také na zahrádky, kde není místa nazbyt.

Naše pískoviště je vyrobeno z odolného HDPE plastu a
nerezových stojek, tyto materiály zaručují dlouhou životnost
herního prvku. K pískovišti je na vyžádání možno dodat také
zakrývací plachtu.

Pískoviště UNO 17001 se skládá z následujících čás tí:

konstrukce z HDPE plastu
6× nerezová stojka
6× sedátko z HDPE plastu
6× podélná deska s otvory z HDPE plastu

Technické specifikace:

váha herního prvku je 93kg
původní kód SAPPS-U
pískoviště nemá pevné dno
písek není součástí dodávky

33 m²

0,36 m

3+

4,10 x 0,36 x 2,60 m

1

8 h

DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ 

PÍSKOVIŠTĚ DUO 17018
8595655817018

Dvojité pískoviště DUO poskytne Vašim dětem dostatek
prostoru pro zábavu. Pískoviště DUO S je rozděleno na dvě
části a je výborným místem na hraní i pro nejmenší děti.
Pískoviště je vyrobeno z kvalitních bezúdržbových materiálů.

Pískoviště DUO se skládá z následujících částí:

konstrukce z HDPE plastu
10× nerezová stojka
10× sedátko z HDPE plastu
11× podélná deska s otvory z HDPE plastu

Technické specifikace:

váha herního prvku 160kg
původní kód SAPPS-D
pískoviště nemá pevné dno
písek není součástí dodávky
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44 m²

0,36 m

3+

4,29 x 0,36 x 4,80 m

1

8 h

DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ 

PÍSKOVIŠTĚ UNO L 17025
8595655817025

Pískoviště UNO L je našim největším pískovištěm. Toto
pískoviště se skvěle hodí např. na zahradu Vaší školky nebo
na dětská hřiště.

Také pískoviště UNO L je vyrobeno z kvalitních materiálů, jako
jsou HDPE plasty a nerezová ocel, konstrukce je tak velmi
odolná.

Pískoviště UNO L se skládá z:

konstrukce z HDPE plastu
12× nerezová stojka
12× sedátko z HDPE plastu
12× podélná deska s otvory z HDPE plastu

Technické specifikace:

váha herního prvku je 181kg
původní kód SAPPL-U
pískoviště nemá pevné dno
písek není součástí dodávky

33 m²

0,3 m

2+

3,93 x 0,30 x 2,07 m

4

2 h

DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ 

UZAVÍRATELNÉ PÍSKOVIŠTĚ AUTO 17049
8595655817049

Pískoviště je oblíbený herní prvek u všech menších dětí. Naše
uzavíratelné pískoviště Auto je ideálním řešením na dětské
hřiště nebo zahradu školky.

Uzavíratelné pískoviště AUTO se skládá z následujících čás tí:

nosná konstrukce z nerezových jeklů
HDPE plasty, včetně vík na zavírání jsou
o tloušťce 19mm
pískoviště nemá pevné dno
písek není součástí dodávky

Využitelnost:

podporuje dětskou kreativitu
odpočinek
více dětí zároveň

Pískoviště Auto je vyrobeno z kvalitních materiálů, jako jsou
HDPE plasty a nerezová ocel, konstrukce je tak velmi odolná.
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1,17 x 1,81 x 0,06 m

2

1 h

DOPLŇKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

INFORMAČNÍ TABULE 20087
8595655820087

Nerezovou informační tabuli lze použít jako plochu pro
umístění návštěvního řádu Vašeho hřiště. Tabule je také
vhodná pro značení různých areálů či budov. Díky kvalitnímu
materiálu – nerezové oceli – je zaručena dlouhá životnost,
tabule je bezúdržbová.

Informační tabule se skládá z následujících částí:

konstrukce z nerezové oceli

Technické specifikace:

váha prvku je 38 kg

2,18 x 1,93 x 0,60 m

2

1 h

DOPLŇKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

VENKOVNÍ KRESLÍCÍ TABULE 20070
8595655820070

Potěšte děti a pořiďte jim na Vaše hřiště kreslící tabuli. Herní
prvek se neztratí na žádném z hřišť, lze jej také umístit na
zahradu, do parku, … Kreslící tabule výborně rozvíjí kreativní
myšlení dětí .

Tabule je vyrobena z kvalitních materiálů – nerezová ocel a
HDPE plasty.

Kreslící tabule se skládá z následujících částí:

konstrukce z nerezové oceli
stříška z HDPE plastu
plocha pro malování

Technické specifikace:

váha herního prvku je 105 kg
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