Příklady sestav systému 110
do 1 m výšky volného pádu

skluzavka na přání nerezová nebo laminátová

střecha přírodní nebo
na přání barvená

sloupy z prvotřídního,
tlakově ošetřeného
mimostředové smrku

ochrana sloupů
nerezovými klobouky

tlakově imregnovaný
skandinávský smrk

kotvení žárově
pozinkovanými prvky

barevná úprava
kovových částí
práškovým
lakováním

lana herkules
s ocel. jádrem

sestava „Jana“

Nabídková řada 5 sestav v našem systému 110 určených
dětem kolem 3 let věku. Byly vybrány komponenty, které
odpovídají fyzické i duševní vyspělosti dětí mateřských
škol. Výška pádu nepřesahuje 1 m, takže lze sestavu
instalovat na travnatý povrch. Podrobné technické údaje
ke každé sestavě jsou ke stažení na našich stránkách.
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Majda

Art. Nr.

31 2010 8035

Výška sestavy

1,90 m

Výška volného pádu

1,00 m

Minimální tlumení pádu

trávník

Minimální potřebná plocha

5,11 x 5,05 m

Doporučená věková hranice

od 3 let

Provedení

Cena bez dopravy, montáže a DPH
56 800,- Kč
39 600,- Kč

s nerezovou skluzavkou
s laminátovou skluzavkou

Michal

Art. Nr.

31 2110 8002

Výška sestavy

1,90 m

Výška volného pádu

1,00 m

Minimální tlumení pádu

trávník

Minimální potřebná plocha

7,07 x 6,46 m

Doporučená věková hranice

od 2,5 let

Provedení

Cena bez dopravy, montáže a DPH
65 900,- Kč
48 700,- Kč

s nerezovou skluzavkou
s laminátovou skluzavkou

Lubin

Art. Nr.

31 2020 8018

Výška sestavy

1,90 m

Výška volného pádu

1,00 m

Minimální tlumení pádu

trávník

Minimální potřebná plocha

6,96 x 5,07 m

Doporučená věková hranice

od 2,5 let

Provedení

Cena bez dopravy, montáže a DPH
69 800,- Kč
52 600,- Kč

s nerezovou skluzavkou
s laminátovou skluzavkou

Jitka

Art. Nr.

31 2020 8019

Výška sestavy

1,90 m

Výška volného pádu

1,00 m

Minimální tlumení pádu

trávník

Minimální potřebná plocha

7,66 x 5,05 m

Doporučená věková hranice

od 3 let

Provedení

Cena bez dopravy, montáže a DPH
87 900,- Kč
70 700,- Kč

s nerezovou skluzavkou
s laminátovou skluzavkou

Jana

Art. Nr.

31 2030 8013

Výška sestavy

3,10 m

Výška volného pádu

1,00 m

Minimální tlumení pádu

trávník

Minimální potřebná plocha

8,59 x 7,66 m

Doporučená věková hranice

od 3 let

Provedení

Cena bez dopravy, montáže a DPH

s přírodní střechou a nerezovou skluzavkou
s přírodní střechou a laminátovou skluzavkou

129 400,- Kč
112 200,- Kč

