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OD PROJEKTU K DOTACI AŽ PO REALIZACI
Dodáváme široký sortiment celokovových hřišť
Dětská hřiště
stavíme pro malé
i velké děti
po celé ČR a SR

Vrchní konstrukce jsou fosfátovány, dále opatřeny
zinkovým základem a vrchní vrstvu tvoří
polyesterový práškový vypalovací lak KOMAXIT

Spojovací materiál v Zn
a samojistném provedení s
bezpečnostním krytováním
Doplňky jsou originální výrobky pro
dětská hřiště s CERTIFIKÁTEM

Používané materiály
s hygienickými
atesty pro dětská
hřiště

Vše je ukotveno
6.v kvalitním betonovém
základu C 16/20 S2

Konstrukce jsou z
konstrukční oceli
svařované s minimem šroubovaných
spojů

Skluzavky a střechy
z UV stabilního plně
probarveného laminátu

Lana v provedení
HERKULES s 64
ocelovými drátky

Konstrukce jsou žárově
zinkovány a mají
životnost min. 35 let

Vyberte si sestavu, oslovte nás a uvidíte, že bezpečné a kvalitní dětské hřiště se dá realizovat za velmi dobrou
cenu po celé ČR a SK
Na naše výrobky poskytujeme SLEVU a to 10% do 31.3.2020, 5% do 30.4.2020 a 3% do 31.5.2020
Dětská hřiště dodáváme certfikovaná dle ČSN EN 1176: 2018 ed2, parkourové prvky, workoutové sestavy
a venkovní fitness dle ČSN EN 16 630

Pořiďte si hřiště od nás a s tím získáte celou řadu dobrých výhod
Výhodou našich prvků je variabilita a multifunkční použití, lze je kdykoliv doplnit a rozšířit, tak aby je mohly
využít děti malé i velké
Veškerá zařízení pro dětská hřiště, workout, fitness a parkour vyrábíme v našich moderně zařízených
provozech
Kvalita našich výrobků se vyznačuje minimální údržbou - bezúdržbové provedení, maximální životností
a odolností proti vandalismu - antivandal provedení
Stabilní tým proškolených pracovníků zajišťuje kvalitní zpracování a i následnou montáž zařízení na Vašem
hřišti
Ceny platné od 01/2020 do vydání nového katalogu, bez montáže, dopadové plochy, dopravy a DPH
Vyhrazujeme si právo navýšení ceny z hlediska zvýšení materiálových a jiných nákladů ovlivňujících cenu
dodávaného produktu
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Bezpečné a kvalitní celokovové prvky od naší firmy realizujeme za nízké ceny po celé ČR a SK

