
Art. Nr. 28 1500 0001

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 2,40 x 0,70 x 1,40 m

Výška volného pádu 1,25 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 6,18 x 4,50 m

Doporučená věková hranice od 10 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 14 500,- Kč

Bradla
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Trampolína „S“ Sedy-lehy

Art. Nr. 28 2500 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 1,40 x 0,20 x 2,30 m

Výška volného pádu 2,20 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 5,26 x 4,00 m

Doporučená věková hranice od 10 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 13 000,- Kč

Art. Nr. 24 1000 0000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 3,00 x 0,20 x 0,60 m

Výška volného pádu 0,60 m

Povrch tlumící pád není nutný

Minimální potřebná plocha 6,00 x 3,00 m

Doporučená věková hranice od 6 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 4 200,- Kč

Art. Nr. 28 1900 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 4,10 x 1,00 x 2,80 m

Výška volného pádu 2,50 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 8,24 x 5,10 m

Doporučená věková hranice od 10 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 29 100,- Kč

Art. Nr. 28 2400 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 2,70 x 0,20 x 0,70 m

Výška volného pádu 0,60 m

Povrch tlumící pád není nutný

Minimální potřebná plocha 5,52 x 3,00 m

Doporučená věková hranice od 8 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 6 700,- Kč

Art. Nr. 28 2300 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 10,20 x 0,20 x 1,10 m

Výška volného pádu 0,00 m

Povrch tlumící pád není nutný

Minimální potřebná plocha 13,00 x 3,00 m

Doporučená věková hranice od 5 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 7 200,- Kč

Art. Nr. 28 2600 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 1,70 x 0,10 x 3,00 m

Výška volného pádu 3,00 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 6,00 x 5,00 m

Doporučená věková hranice od 12 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 13 200,- Kč

Art. Nr. 28 2100 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 3,20 x 0,20 x 2,60 m

Výška volného pádu 2,45 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Minimální potřebná plocha 6,00 x 4,40 m

Doporučená věková hranice od 12 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 13 000,- Kč

Art. Nr. 7210001

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 1,25 x 1,25 x 0,00 m

Výška volného pádu 0,55 m

Povrch tlumící pád není nutný

Minimální potřebná plocha 3,75 x 3,75 m

Doporučená věková hranice od 4 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 57 200,- Kč

Art. Nr. 28 1600 8000

Orientační rozměry prvku (d x š x v) 2,20 x 1,10 x 1,00 m

Výška volného pádu 0,95 m

Povrch tlumící pád trávník vyhovuje

Minimální potřebná plocha 5,00 x 4,10 m

Doporučená věková hranice od 12 let

Cena bez DPH, dopravy a montáže 12 800,- Kč



CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176 

®

ZA ÍZENÍ  H IŠ S.R.O.

 Kondiční stezka pro starší děti a dospělé

Tématická řada prvků pro aktivní odpočinek. Vybrali jsme 10 typů 
zařízení, na kterých postupně procvičíte celé tělo. Pracuje se vždy 
pouze s váhou vlastního těla, odborný dohled nebo asistence není 
nutná. Všechny prvky mohou používat i děti. Svým chrakterem se 
hodí stezka do městského prostředí, stejně jako do parku nebo 
lesa. Je idálním doplňkem cyklostezek nebo naučných přírodních 
stezek. Navrhneme pro Vás ideální uspořádání. Při stavbě celé stezky 
nabízíme cenové zvýhodnění. 

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.
736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6
+420 596 810 813
prodej@hristehras.cz
www.hristehras.cz

Konstrukce cvičebních prvků jsou vyrobeny z kvalitního 
mimostředového smrkového dřeva a žárově pozinkované oceli. 
Dřevo je ošetřeno proti hnilobě tlakovou impregnací. Další 
povrchová úprava dřeva je možná na přání.  Madla a další části k 
uchopování jsou z nerezavějící oceli. Horní části svislých sloupů 
jsou chráněny nerezovými klobouky.  Kotvení všech zařízení 
se provádí žárově pozinkovanou ocelí, takže dřevěné části 
nepřicházejí nikdy do styku se zemí.  



























