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Množství

Cena
za kus
bez DPH

Sazba
DPH

7 851 Kč

21%

Celkem
za kus
s DPH

Celkem
s DPH

[7896865] Pružinová houpačka Motorka 2
Pružinová houpačka Motorka 2

1 ks

9 500 Kč

9 500 Kč

Celkem s DPH

9 500 Kč

Bez montáže
Doprava ZDARMA po celé ČR

1 ks

Pružinová houpačka ve tvaru motorky, certifikovaná pro veřejná hřiště dle EN 1176. Zařízení
je pro užívání v sedě pro děti od 3 do 12 let Nutný dohled na děti do 6 let, se špatnou
motorikou nebo špatným pudem sebezáchovy. Tuto pružinovou houpačku dodáváme v
kompletu s kotvením.
http://www.hristeskluzavky.cz/pruzinovahoupackamotorka2/
[7896864] Pružinová houpačka Pony
Pružinová houpačka Pony

1 ks

7 851 Kč

21%

9 500 Kč

9 500 Kč

Celkem s DPH

9 500 Kč

Bez montáže
Doprava ZDARMA po celé ČR

1 ks

Pružinová houpačka ve tvaru poníka, certifikovaná pro veřejná hřiště dle EN 1176. Tuto
pružinovou houpačku dodáváme v kompletu s kotvením. Zařízení je pro užívání v sedě pro
děti od 3 do 12 let Nutný dohled na děti do 6 let, se špatnou motorikou nebo špatným pudem
sebezáchovy.
http://www.hristeskluzavky.cz/pruzinovahoupackapony/
[0005328] Kolotoč K 01
Kolotoč K 01

1 ks 24 248 Kč

21% 29 340 Kč

29 340 Kč

Celkem s DPH

29 340 Kč

Bez montáže
Doprava ZDARMA po celé ČR

1 ks

Kvalitní kolotoč ke stání, vhodný pro obce a MŠ.Konstrukce kolotoče je vyrobena z ocelových
tenkostěnných profilů,součásti, které jsou zabudovány do země nebo se nachází
v bezprostřední blízkosti terénu (základový rám, konstrukce plošiny), jsou upraveny žárovým
zinkováním.
http://www.hristeskluzavky.cz/kolotock01/
[0030206] Dětské hřiště Flexi 1
Dětské hřiště Flexi 1

1 ks 27 438 Kč

21% 33 200 Kč

33 200 Kč

Montáž

1 ks

7 091 Kč

21%

8 580 Kč

8 580 Kč

Skluzavka červená, 230 cm,
laminátová, k veřejným sestavám

1 ks

6 529 Kč

21%

7 900 Kč

7 900 Kč

Celkem s DPH

49 680 Kč

Bez nátěru lazurou

Krásný dětský domeček se skluzavkou vhodný například pro mateřské školy, obce a
restaurace, velmi dobře podpoří pohybovou aktivitu dětí. Flexi sestava 1 je vyrobena z
kvalitního dřeva, které je tlakově impregnované, tato povrchová úprava zaručuje dlouhou
životnost tohoto dětského hřiště. Pro prodloužení životnosti doporučujeme natírat zdravotně
nezávadnými barvami z naší nabídky, viz. barvy na dřevo. Nosné části sestavy jsou vyrobeny
z lepených hranolů, zaručujících tvarovou stálost a minimální praskání dřeva.

Flexi sestava 1 je velmi pečlivě vypracovaná a doplněná požární tyčí. Součástí dodávky je
také tabule na které je možné malovat křídou. Sestava se skládá z jedné věže se střechou a
jedné podesty, které jsou umístěné ve výšce 1metru a jedné nástupní plošiny a jednoho
žebříku umožňujícího nástup na sestavu. Výška volného pádu tohoto dětského hřiště je 1 m
a proto může sestava Flexi 1 mít jako dopadovou plochu jen udržovaný trávník a není nutné
tvořit speciální dopadové plochy.
Dětské hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé
osoby.
Sestava je certifikovaná dle EN 1176.
Skluzavka je za příplatek. Pro prostory které nejsou uzavřené nebo pokud to vyžaduje Váš
revizní technik doporučujeme volit laminátovou odolnou skluzavku, která bude lépe odolovát
možným vandalům a která má také delší životnost. Sestava je však certifikována jako celek i s
plastovou skluzavkou.
http://www.hristeskluzavky.cz/detskehristeflexi1/
[0030074] Dětské hřiště Flexi věž 100 střecha T
Dětské hřiště Flexi věž 100 střecha
T

1 ks 16 992 Kč

21% 20 560 Kč

Montáž

1 ks

4 455 Kč

21%

5 390 Kč

5 390 Kč

Skluzavka červená, 230 cm,
laminátová, k veřejným sestavám

1 ks

6 529 Kč

21%

7 900 Kč

7 900 Kč

Celkem s DPH

33 850 Kč

20 560 Kč

Bez nátěru lazurou

Praktická menší herní sestava se skluzavkou vhodná například pro mateřské školy, obce a
restaurace, velmi dobře podpoří pohybovou aktivitu dětí. Flexi věž 100 je vyrobená z
kvalitního dřeva, které je tlakově impregnované, tato povrchová úprava zaručuje dlouhou
životnost tohoto dětského hřiště. Pro prodloužení životnosti doporučujeme natírat zdravotně
nezávadnými barvami z naší nabídky, viz. barvy na dřevo.
Sestava se skládá z 1 věže, 1 nástupního žebříku umožňujícího nástup na plošinu, která je ve
výšce 1m, herní sestava je doplněna tabulí na malování a požární tyčí. Výška volného
pádu tohoto dětského hřiště je 1 m a proto může Flexi věž 100 mít jako dopadovou plochu jen
udržovaný trávník a není nutné tvořit speciální dopadové plochy.
Dětské hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé
osoby.Praktická menší herní sestava se skluzavkou vhodná například pro MŠ, obce a
restaurace, vyrobená z kvalitních materiálů.
Dětské hřiště Flexi věž 100 je certifikované dle EN 1176.
Skluzavka je za příplatek. Pro prostory které nejsou uzavřené nebo pokud to vyžaduje Váš
revizní technik doporučujeme volit laminátovou odolnou skluzavku, která bude lépe odolovát
možným vandalům a která má také delší životnost. Sestava je však certifikována jako celek i s
plastovou skluzavkou.
http://www.hristeskluzavky.cz/detskehristeflexivez100strechat/
Cena celkem s DPH 131 870 Kč
Adresa: Václav Černý
Nová 8/1036
184 00 Praha 8  Dolní Chabry

Mobil: +420 603188864
Email: vaclav.cerny@floranet.cz
IČ: 71672753
DIČ: CZ7701180388

Web: www.zahradnidomky.cz
www.hristeskluzavky.cz
www.pergolypristresky.cz
www.drevenegaraze.cz
www.zahradnisauny.cz

