
1. STREETWORKOUT ihrisko - IDAHO

2. POHYBOVÉ ihrisko

ŠPORTUJTE, ZABÁVAJTE SA A ODDYCHUJTE S NAŠIMI IHRISKAMI!
VYBERTE SI IHRISKO, KTORÉ VÁM NAJVIAC VYHOVUJE ...

Uvedená akciová cena je bez montáže a stavebných prác. Doporučujeme vybudovať dopadovú zónu!

Uvedená akciová cena je bez montáže a stavebných prác. K prvku 0404 je nutné vybudovať dopadovú zónu!
Prvky sú certifikované v zmysle  STN EN 1176-1.

Označenie: WO-04
Rozmery: 7090x1290x2500 mm
Hmotnosť: 284 kg
Výška voľného pádu: 1500-2000 mm
Veková skupina: 14+
Použité prvky: bradlá predlžené, spletenec, 
hrazda, zvyslý rebrík
Farebná kombinácia: fialovo čierna

Modulárny systém
100% Česká výroba

Zostava je certifikovaná podľa STN EN 16630:2015.

Akciová cena 
do vypredania zásob:

3000,-Eur bez DPH

Lanová pyramída 0417
Rozmery: 2600x2600x2500 mm
Bezpečnostná zóna: 29,40 m2
Max. výška pádu: 0,99m
Vekové zloženie: 3-14 r.
Účel: prechod, lezenie, skákanie, 
cvičenie na udržanie rovnováhy
Materiál: pozikovaná oceľová 
konštrukcia, laná z polypropylénu 
spojené plastovými krytkami

Rozmery: 2400x900x1200 mm
Bezpečnostná zóna: 19,10 m2
Max. výška pádu: 0,3m
Vekové zloženie: 3-14 r.
Účel: prechod, lezenie, skákanie, prechod na 
udržanie rovnováhy
Materiál:80x80 mm pozikovaná oceľová 
konštrukcia, laná z polypropylénu prekryté 
plastovými krytkami, platforma -
nepremokavá protišmyková doska

Balančný mostík 0404

Trojhrazda 0404

Rozmery: 3020x80x1650 mm
Bezpečnostná zóna: 16,60 m2
Max. výška pádu: 1,5 m
Vekové zloženie: 3-14 r.
Účel: prechod, lezenie, zavesenie, 
udržanie rovnováhy
Materiál: 80x80 mm pozikovaná oceľová 
konštrukcia,skrutky prekryté plastovými 
krytkami, bez ostrých hrán

Akciová cena ihriska:
2700,-Eur bez DPH



3. DETSKÉ ihrisko

Akciová cena detského ihriska je bez montáže a stavebných prác. K prvku 6103 je nutné vybudovať dopadovú zónu!

Poznámka:

Akciové ceny platia len do vypredania zásob!

Kontaktné údaje:

Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 ŽILINA, Slovakia 
Tel.: +421 (0)41 7055 101, Fax: +421 (0)41 7643 722 
E-mail: info@dextrade.sk 

WEB: www.dextrade.sk
www.colmex.sk
www.ksil.sk

Akciové ceny ponúkaných ihrísk sú pevné a konečné! Nezahŕňajú však náklady na montáž a stavebné činnosti, ktoré sú
nevyhnutné pre ich bezpečnú prevádzku. Tie budú kalkulované individuálne, na vyžiadanie zákazníka!

Prvky detského ihriska: preklápacia hojdačka - dĺžka 3110mm, pieskovisko -
2000x2000x320mm, počítadlo so stolíkmi - 1200x500x950mm, šmýkačka Mini - výška podesty 
920mm, gymnastická zostava - 2660x2660x1600mm
Použité materiály: nosné stĺpy z lepeného borovicového dreva, vodevzdorná brezová 
preglejka, nerezová šmýkačka, náterové hmoty - dvojkomponentné farby, odolné voči 
poveternostným vplyvom
Vekové zloženie: 3-7 r., vhodné aj do MŠ

Všetky uvedené prvky sú certifikované v zmysle STN EN 1176-1.

Akciová cena 
detského ihriska:
2600,-Eur bez DPH


