
Katalog hrišt



Konstrukce je vyrobena jako prefabrikát
Ve výrobě se svaří celé panelové části, potáhnou se měkkými, bezpečnost-
ními pěnami, na které se dá vysoko kvalitní a odolný materiál PVC Taurpau-
lin, který se na koncích svaří pro maximální pevnost a ochranu. Nakonec 
se celý panel vyplní bezpečnostní sítí. Takový systém je jedinečný a praktic-
ky nezničitelný.

Praktická, rychlá a čistá montáž
Hřiště je dodáno v prefabrikovaných částech, panelech, v nichž jsou již 
hrací komponenty jako např. tunely zabudované. Montáž probíhá spo-
jováním panelů a skluzavky a podobné komponenty se jen přišroubují. 
Nakonec se upevní prolézací válce a jiné závěsné komponenty a rozloží 
se molitanové matrace v hřišti.

EN 1176, norma splněna na 110%
Podlahy v přízemí jsou z 5 cm molitanu, obalené omyvatelným PVC 
Taurpaulinom nebo na vyšších podlažích jsou z desek, molitanu a PVC 
Taurpaulinu, což zaručuje maximální čistotu, měkkost plochy a v první 
řadě maximální bezpečnost pro děti. Konstrukce je obalena měkkými 
pěnami a síťovaná šňůrami. Detaily jsou promyšlené v hřišti tak, aby 
se dětem nezachytávaly prsty ani při klouzání, ani při lezení.

Extra silné materiály při závěsných modulech  
a síťových tunelech, které vydrží silný nápor
Všechny komponenty jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů 
bezpečnosti a zároveň se dbá na odolnost a výdrž materiálů. Závěs-
né systémy mají tzv. velcro (odnímatelný - výměnný) systém, aby se 
v případě nevhodného užívání dali snadno zavěsit zpět.

Výroba v Evropě - rychlé dodání
Výroba panelových hřišť probíhá v Evropě, což zaručuje rychlost 
dodání. Zpravidla trvá dodání 3-4 týdny. V případě pracovních 
svátků, ve svátečním období se doba může prodloužit na 4-5 
týdnů.

Jednoduchá demontáž a nulové ztráty
Pokud se budete chtít stěhovat, hřiště přemís-

ťovat či hřiště prodávat, demontáž trvá několik 
hodin a nic z Komponentů se nezničí. Při opě-

tovné montáži proto není nutné dokupovat 
žádné nové pěny, sítě, pásky, podlahy, klient 

má tak nulové ztráty.

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.



Dětské hřiště 312
Realizováno v Brně

Rozměry sestavy: 5,56 x 5,56 m

Cena sestavy: 259 740,- Kč



Cena sestavy: 491 400,- Kč

Realizováno v Českých Budějovicích

Rozměry sestavy: 4 x 9 m

Dětské hřiště 313



Cena sestavy: 258 700,- Kč

Realizováno v Trnavě

Rozměry sestavy: 4,5 x 4,5 x 2,8 m

Dětské hřiště 314



Cena sestavy: 259 740,- Kč

Realizováno v Liptovském OC GOTHAL

Rozměry sestavy: 4,5 x 4,5 m

Dětské hřiště 315



Cena sestavy: 206 700,- Kč

Realizováno v Nových Zámcích

Rozměry sestavy: 5 x 3 m

Dětské hřiště Bubbles 



Cena sestavy: 361 400,- Kč

Realizováno ve Zvoleně

Rozměry sestavy: 5,5 x 4,7 m

Dětské hřiště Airman



Cena sestavy: 256 100,- Kč

Realizováno v Košicích

Rozměry sestavy: 6 x 3 m

Dětské hřiště Jungle



Cena sestavy: 413 140,- Kč

Realizováno v Žilině

Rozměry sestavy: 6 x 5 m

Dětské hřiště Mini Zoo



Cena sestavy: 458 900,- Kč

Realizováno v Bardejově

Rozměry sestavy: 7 x 4 m

Dětské hřiště Farma



Cena sestavy: 361 400,- Kč

Realizováno v Nitře

Rozměry sestavy: 8 x 3 m

Dětské hřiště Wonderland



Cena sestavy: 439 140,- Kč

Realizováno v Bratislavě

Rozměry sestavy: 10 x 3,3 m

Dětské hřiště Sea boat



Cena sestavy: 1 034 800,- Kč

Realizováno v Prostějove

Rozměry sestavy: 10 x 5 x 4,5 m

Dětské hřiště Cowboy



Cena sestavy: 1 142 700,- Kč

Realizováno v Bratislavě

Rozměry sestavy: 16,8 x 8,6 m

Trampolína Basketball



KONTAKTUJTE NÁS:

0905 780 200
info@centrazabavy.sk

www.interieroveihriska.sk
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