30 100,- Kč

68 500,- Kč
108 400,- Kč

112 900,- Kč

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ - FRANTIŠEK SMITKA
Tel.: 602 969 102

67 900,- Kč

dhs@detskahriste-dhs.cz

www.detskahriste-dhs.cz

OD PROJEKTU K DOTACI AŽ PO REALIZACI

69 900,- Kč

V našem sortimentu dětských hřišť naleznete i materiál MODŘÍNOVÉ IMPREGNOVANÉ DŘEVO. I zde se snažíme o jedinečný
design prvků. Sestavy koncipujeme tak, aby se zapojily i děti staršího školního věku, pro které se na mnoha místech zapomínají stavět
vhodné prvky. Tak aby poskytly dobré prostředí pro hru či zážitky a nepřitahovala je jiná místa na ulici.

58 600,- Kč
146 300,- Kč

76 500,- Kč

107 600,- Kč

39 300,- Kč

Naše kovové věžové sestavy jsou z kvalitních materiálů a ve spojení s prvky z NEREZU vyžadují po celou dobu
životnosti minimální údržbu. Jako jediní v ČR nabízíme v našich sestavách nejen CERTIFIKOVANÝ zalomený
tubus s převýšením 50 cm, ale i přímý tubus z NEREZU. Vše je kompletně vyrobeno v ČR.

111 900,- Kč

NEJEKONOMIČTĚJŠÍ variantou dětského hřiště je použití oceli a doplňků z UV STABILNÍHO LAMINÁTU. Tyto sestavy jsou
i CENOVĚ VÝHODNÉ a z těchto materiálů lze docílit také velké variability sestav. Veškeré naše kovové konstrukce jsou žárově
pozinkovány nebo otryskány a následně lakovány vypalovacím polyesterovým lakem, ve dvou vrstvách.
KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NA www.detskahriste-dhs.cz

366 500,- Kč

189 900,- Kč

110 900,- Kč

78 500,- Kč

129 900,- Kč

116 900,- Kč

84 900,- Kč

Námi vyráběné a dodávané kovové sestavy s NEREZ prvky mají originální design. Variabilita u těchto prvků je zaručena nástupními,
spojovacími, lezecími a jinými moduly ve všech pádových výškách. Nejzajímavější je modul s houpačkou či orlím hnízdem, tím se
prvek stává magnetem na dětském hřišti a je neustále využíván. S dalšími připojenými moduly se hřiště stává bohatší na zážitky.

138 900,- Kč

58 100,- Kč

57 400,- Kč

59 800,- Kč

71 600,- Kč

108 100,- Kč

Jako jediní v ČR vyrábíme a dodáváme několik originálních prvků pro dětská hřiště - 1/ STROM S PTAČÍMI HNÍZDY je lezení v sítích do
ptačích hnízd. 2/ LANOVOU DRÁHU s roztečí nosných sloupů 35 metrů, která má nejdelší pojezdovou dráhu v ČR. 3/ LANOVOU
PYRAMIDU S ORLÍM HNÍZDEM. 4/ všechny námi vyráběné pyramidy jsou dvanáctiramenné, tím si udrží daný tvar po napnutí.

61 700,- Kč

131 800,- Kč

Ceny platné pro r. 2017, bez dopravy, montáže a DPH. Ceny uvedeny vždy za kompletní věžovou sestavu bez houpačkového modulu,
který může být např. "dvou sedátkový - 15.600,- Kč /orlí hnízdo - 28.200,- Kč". Ostatní atypická složení viz. info leták - cena na vyžádání.
Vyhrazujeme si právo změny materiálu a provedení, které vede za účelem zkvalitnění našich výrobků dle ČSN EN 1176:2009 a tím i
změny ceny. Při dodání více prvků pro vaše dětské hřiště - individuální sleva.
PŘI MONTÁŽI - DOPRAVA ZDARMA

69 800,- Kč

89 900,- Kč

71 900,- Kč

Mezi další naše CERTIFIKOVANÉ výrobky patří LANOVÉ OTOČNÉ KOLOTOČE, které vyrábíme v sedmi základních tvarech a opět
dvanáctiramenné. Nejžádanějším tvarem je klasická „PYRAMIDA“, dále to jsou tvary „KÁČA“ a „VÁLEC“. Oblíbený je také LANOVÝ
KOLOTOČ - „PYRAMIDA S ORLÍM HNÍZDEM“. Výrobky s robustním centrálním sloupem a jedinečným mechanismem umožňující
otáčivý pohyb. Lano je typu HERKULES se 42 ocelovými dráty opláštěné polyesterovou přízí.

