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CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176 

®

ZA ÍZENÍ  H IŠ S.R.O.

 Nové obloukové prvky pro systém 110

Nové obloukové prvky zahrnují inovaci tolik oblíbených 
obloukových výstupů, ručkovacího výstupu a obloukové 
střechy. Ohýbané dřevo nahradila nerezavějící ocel, která 
se s dřevěnými a lanovými částmi skvěle doplňuje. 
Výstupy vyrábíme v provedení na podestu výšky 1,4 a 2 m.  

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.
736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6
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 PH 140
PH 200



Art. Nr. 31 2010 8039

Výška sestavy 2,2 m

Výška volného pádu 1,4 m

Minimální tlumení pádu lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 6,1 x 6,3 m

Doporučená věková hranice od 4 let

Art. Nr. 31 2010 8040

Výška sestavy 2,9 m

Výška volného pádu 2 m

Minimální tlumení pádu lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 7 x 10 m

Doporučená věková hranice od 5 let

Art. Nr. 31 2010 8041

Výška sestavy 3,9 m

Výška volného pádu 2,9 m

Minimální tlumení pádu lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 9,1 x 9,8 m

Doporučená věková hranice od 6 let

Art. Nr. 31 2010 8042

Výška sestavy 3,3 m

Výška volného pádu 1,4 m

Minimální tlumení pádu lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 6,8 x 8,5 m

Doporučená věková hranice od 4 let

Art. Nr. 31 2020 8023

Výška sestavy 3,3 m

Výška volného pádu 2,4 m

Minimální tlumení pádu lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 8,5 x 9,4 m

Doporučená věková hranice od 5 let
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0 Obloukový síťový výstup

Ohýbané nerezové trubky (D 50 mm), příčná výztuha 40 x 40 mm. 
Síť z lan HERKULES prům. 16 mm s ocelovým jádrem, lanové spojky 
z polyetylénu. 

Oblouková plocha

Ohýbané nerezové trubky (D 50 mm) s navařeným pásem                    
k upevnění desek. Desky 28 x 95 mm, hranoly 70 x 95 mm, tlakově 
impregnované.   

Obloukový žebřík

Ohýbané nerezové trubky (D 50 mm), příčky z nerezové trubky        
(D 30 mm). 

Obloukový ručkovací výstup

Oblouková střecha

Ohýbané nerezové trubky (D 50 mm), madla z ohýbané nerezové 
trubky (D 30 mm). 

Ohýbané nerezové trubky (D 50 mm) s navařeným pásem                    
k upevnění desek. Desky 28 x 95 mm, tlakově impregnované.   


