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Veřejná dětská hřiště
Public Playground Equipment

CHILDREN´S WORLD AND GARDEN



BEZPEČNOST A KVALITA
Veškeré hrací prvky mají požadované 
certifikáty ČSN – EN 1176 a atesty.

SAFETY AND QUALITY
All our play components have the required 
certification ČSN – EN1176 and other 
attestations.

Vážení zákazníci,
dostává se Vám do rukou čtvrté tištěné vydání katalogu obsahujícího prvky pro dětská hřiště 

a zahradu dle certifikátu EN 1176 určené k užití na veřejných hřištích, mateřských 
školkách, školních hřištích, parcích aj. Již pátým rokem pro Vás vyvíjíme prvky pro 
dětská hřiště tak, aby byly nejen bezpečné, odolné, ale především cenově dostupné. 
Většinu herních prvků nabízíme jako stavebnici /dřevo-kov-plast/, kterou dokáže 
sestavit řemeslník znalý práce se dřevem sám. U dětských hřišť je certifikován nejen 
výrobek samotný, ale především montážní postup tak, aby vyhovoval všem platným 
normám EN 1176. Z větší části jsou dětská hřiště vyráběna naší společností v České 
republice, ze zemí EU dovážíme některé komponenty a designově zajímavé hrací 
prvky. Pokud se Vám naše hřiště líbí a uvažujete o výběru modelů, nabízíme Vám jako 

součást našeho servisu další doplňkové služby většinou ZDARMA.
Za kolektiv společnosti HEROLD a Regionální partnery

Radek Herold

Dear customers,
in your hands you hold the fourth printed publication of playground equipment catalogue 
for public playgrounds, school playgrounds, gardens, kindergartens and parks, based 
on EN1176 Playground Equipment Standard. We have been developing the playground 
components for already five years to provide you more resistant and safer equipment 
for better price. Most of the equipment is sold as a set containing components of wood, 
metal and plastic - thanks to this every artisan with average knowledge of the wood 
can construct it on his own. Not only the products, but also the assembling process is 
certificated – again based on EN1176 Playground Equipment Standard. Most products 
are developed by our company in the Czech Republic; some components are imported 
from the countries of the EU. We offer you some playground services for FREE and we 
believe that you will find the most suitable equipment for your playground.

By the name of Herold company’s team and our regional partners,
Radek Herold

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VÁS:
Ke kvalitním, bezpečným a certifikovaným prvkům dětských hřišť nabízíme kompletní 
servis. Vypracování nabídky, přes realizaci, po pozáruční servis a povinné roční kontroly 
ZDARMA.

FULL SERVICE FOR YOU:
We offer full service containing consultancy, quotation, realization and post-guarantee 
service and of course mandatory annual verification to all our customers.
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BEZPEČNÝ POVRCH
Většina herních prvků je navržena tak, aby nevyžadovala zvláštní dopadovou plochu tj. 
herní plocha je do 1 m výšky (postačuje udržovaný trávník). Pro ostatní prvky s vyšší hrací 
plochou nad 1 m je nutný speciální tlumicí povrch podle EN 1176-2009 viz tabulka.

PLAYGROUND SAFETY SURFACE
Most of the playground components are designed to a maximum height of 1 m, so grass is 
sufficient. For other components, with the height more then 1 m, a special damping surface is 
required based on EN 1176-2009 certificate. You can see all the types of surfaces in the chart.

DŘEVO – Masivní mimostředové smrkové nebo borové dřevo (nepraská od jádra). Použité 
dřevo na nosné konstrukce je tlakově impregnované hnědou (ev. zelenou) impregnací. 
PLASTY – Testované plasty s UV filtrem (menší blednutí barev), celoprobarvené bez 
toxických látek. Veškeré plasty jsou mrazuvzdorné a není třeba je přes zimu ukrývat.  
KOV + SPOJOVACÍ MATERIÁL – Většinou zinkované nebo komaxitem upravené kovové 
součástky. Pevnost spojů zaručují kvalitní spojovací materiály. Nepoužíváme sponky ani 
hřebíky – pouze kvalitní spojovací materiál: pozinkované vruty a pevnostní vruty RAPID 
– Torx a chránicí bezpečnostní krytky.      PROVAZY A SÍTĚ – Pro výrobu provazů a sítí 
jsou použita kvalitní pevnostní certifikovaná lana ∅ 16 mm s ocelovým jádrem a opletem 
z polypropylenu. 

WOOD – spruce or pine eccentric solid wood that doesn’t split or crack. Wood used as a 
supporting structure is pressure-treated by brown or green impregnation.  PLASTIC – 
tested plastic with UV (Ultraviolet) filter which slows down the process of colours fading. 
Our plastic is colourfast without toxic substances and frost resistant, so it can stay outside 
also in winter. METAL + FASTENERS  – metal components, mostly galvanized or powder 
coated by komaxit. Thanks to the high-quality fasteners the connections are very strong. 
We do not use clamps or iron nails, but only galvanized screws, strength screws RAPID-
Torx and safety capping strips.    ROPES AND NETS – for making the ropes and nets we 
use very strong and certificated ropes (diameter 16 millimetres) from polypropylene with 
steel core.

Z každého Vámi zakoupeného produktu posíláme 10,– Kč na pomoc potřebným. Více 
o našem programu „POMÁHÁTE S NÁMI“ na webových stránkách.

Every time you buy a product from our company, we send CZK 10 to people who need 
help. You can find more information about our project “YOU HELP WITH US” on our 
websites.

běžně užívané materiály vhodné jako tlumicí povrch pod dětská hřiště – EN 1176
commonly used materials suitable as a damping surface based on EN1176 certification.

hloubka dopad. zóny
height of the playground components 

max. výška pádu
maximum height of the fall 

trávník / půda
grass / land

do 1 m
fo 1 m

kůra
bark

zrno 20–80 mm
grain  20–80 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

písek
sand

zrno 0,2–2 mm
grain  0,2–2 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

štěrk
rubble

zrno 2–8 mm
grain  2–8 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

gumové podložky
rubber tile 

podle zkoušek HIC
according to HIC attestations

kritická výška pádu podle zkoušek
critical fall height according to tests 
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CO MŮŽETE OČEKÁVAT / WHAT TO EXPECT:
Veškeré uvedené zboží a ještě mnohem více si můžete v klidu objednat na našich e-shopech:

You can buy all products you see in the catalogue on our websites:

Dopravu po celé ČR  ZDARMA (nad 4000,– Kč)
  Veškeré zboží (malé i velké) Vám ZDARMA /nad 4000,– Kč s DPH/ dovezeme na 

místo určení, po celé ČR. Více o dopravě na našich webových stránkách.
 Doprava v EU dle ceníků na webových stránkách.

If you buy products with the total price higher than CZK 4 000, the shipping in the Czech 
Republic is for FREE - it does not depend on the place of delivery or on the size of the 
product. For the information about shipping in the EU, please visit our websites.

V průběhu celého roku Vám většinu výrobků doručíme od 1 do 3 týdnů po celé ČR.

We deliver most products within three weeks throughout the year (within the Czech 
Republic).

Informace a poradenství
  volejte naše specialisty:  paní Špásová 724 102 533
 nové náměty a připomínky volejte na tel.: 602 352 780, Radek Herold.

Information and consultancy
 You can call our specialist +420 602 352 780, Radek Herold
 If you have some ideas or suggestions, you can call: +420 602 352 780, Radek Herold

2D a 3D návrhy
  ZDARMA Vám zpracujeme zajímavé řešení pro Vaše 

nové hřiště s návrhem bezpečného umístění hracích 
prvků. Stačí nám napsat parcelní číslo ev. jednoduchý 
nákres a my Vám zpracujeme 2D nákres.

  Zpracujeme 3D návrh a navrhneme zajímavá 
a bezpečná řešení pro Vaše nové hřiště. Cena 3D 
návrhu je 500–1500 Kč podle rozsahu práce.

2D and 3D designs
  We will work out a project for you and suggest safe arrangement of the playground 

equipment for FREE. If you send us a parcel number or a simple drawing, we will 
work out a 2D design for your project. 

  We also create 3D designs. Price for the 3D designs ranges from CZK 500 to CZK 1500 
according to the size of the project.

Provedení kompletní montáže vč. stavebních prací po celé ČR
  Montáž může provádět náš Regionální partner nebo pracovník minimálně vyučen 

v oboru práce se dřevem. Postup prací musí být dodržen přesně podle montážních 
instrukcí (Záruka a certifikace se vztahuje pouze na stavbu montovanou dle schváleného 
návodu). Základy hracích sestav (s dřevěnou konstrukcí) není nutno u většiny betonovat.

www.ceskahriste.cz nebo www.monkeys.cz

www.herold-playground.com
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Organising the complete assembling and construction work in the Czech Republic
  Everyone who has some experience with working with wood can do the assembling 

of the playground systems. If you wish, we can send you a contact of our regional 
partners who do the assembling for you. Warranty and the certifications relates 
only on the assembling process according to the manual. Most of our wooden 
constructions do not need cement concrete connection with the ground.

Přirozená dopadová plocha = udržovaný trávník
   velká část našich výrobků je navržena do výšky „dopadu“ 1 m, proto nevyžaduje 

zvláštní dopadové plochy, které cenu realizovaného  hřiště výrazně zvýší

Natural damping surface = maintained lawn
Most of our products have 1 meter as the maximum fall height, so they do not require any 
special damping surface. You can use maintained lawn and the playground will be safe for 
children and much cheaper.

Pravidelná údržba
Instrukce o pravidelné údržbě obdržíte ZDARMA v návodu u každého hracího prvku. 
U větších celků provede proškolení Vašeho pracovníka údržby náš revizní technik. 
Eventuelně můžete starost o pravidelnou údržbu nechat na nás. Za paušální cenu po celé 
ČR provedeme pravidelnou údržbu. Např. promazání ložisek, dotažení spoj. materiálů, 
drobné opravy, úpravu dopadových ploch...

Regular maintenance
You will get instructions about regular maintenance together with the product for FREE. 
In case of bigger components, our expert will train your maintenance worker to care of 
the playground.  If you wish we can do the maintenance of your playground in the Czech 
Republic for some fee (bearing lubrication, fasteners tightening, minor repairs, impact 
surface arranging, etc.).

Prodloužená záruka: 
 na přání prodlužujeme záruku na naše herní prvky až do 5 let 
 (cca 5 % z ceny/rok záruky) 
 V ceně prodloužené záruky je i program „Bezpečné hřiště“

Extended warranty
  For the wish of our customers we extend our warranty up to 5 years (about 5% 

from the price for a year of warranty). 
 Project “Safe Playground” is included in the price of the extended warranty.

Bezpečné hřiště = odborná montáž a servis po celé ČR* 
– pravidelná roční kontrola ZDARMA po dobu záruky!
–  zaškolení provozovatele zařízení k jeho bezpečnému provozování a vybavení potřebnými 

dokumenty (Provozní řád a údržba, Návštěvní řád a jiné) poskytujeme ZDARMA
– na veškeré výrobky se vztahuje norma EN 1176 (1177)

*více o programu Bezpečné hřiště na www.monkeys.cz

Project „Safe Playground" is available only in the Czech Republic!
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NAŠE NABÍDKA (PLATÍ POUZE PRO ČR)
HŘIŠTĚ NAD 50 000,– KČ
Při nákupu hřiště (cena bez montáže) nad 50 000,– vč. DPH získáte:

1. rok ZDARMA – revizní  prohlídku nového hřiště
 Revizní zprávu
 Knihu kontrol
 Proškolení odpovědného pracovníka
 Provozní řád – na vyžádání

2. rok ZDARMA – roční povinné kontroly po dobu záruky
 cena: 2500,– / kontrolu našich prvků
 př. 2 roky = úspora 5000,–
 vypracování Revizní zprávy
 zápis do Knihy kontrol
 záruční opravu a jednoduchou údržbu

3. a více let
 ZDARMA – roční povinné kontroly po dobu 8 let
 platí se pouze dopravné (dle režijních ceníků – předpoklad 1500–2000,–)
 drobné opravy a údržba = cena určena až po dohodě s provozovatelem

HŘIŠTĚ DO 50 000,– KČ
 na základě fotodokumentace od zákazníka zasíláme certifikační štítek
 program „Bezpečné hřiště“ můžete zakoupit dle ceníku služeb

 CENÍK SLUŽEB:
 Program Bezpečné hřiště: 3000,– Kč
 Revize "jiných" hřišť: 2500–4000,– Kč (podle počtu herních prvků + dopravné 10,– /km)
 Revize našich hřišť: 2500,– Kč

Available only in the Czech Republic

URČENO PRO VĚK
př. 3 – 12 let
AGE GROUP
E.g. from 3 to 12 years

BALENÍ OBSAHUJE
např. návod, spoj. materiál, hou-
pací háky, volant, dalekohled…
PACKAGE CONTAINS
E.g. instructions, fasteners, 
swing hooks, children’s wheel 
and telescope …

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
př. barveno
tlaková impregnace
SURFACE TREATMENT
E.g. dyed, pressure
impregnation

BARVA SKLUZAVKY
možnosti barevného provedení
COLOUR OF THE SLIDE
E.g. possibility of different colours

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

VYSVĚTLIVKY/ GLOSSARIES:
NOSNOST VÝROBKU
A POČET OSOB
(př. 70 kg = jednotlivá,
3 x 50 kg = společná)
WEIGHT LIMIT
E.g. 1 person: max 70 kg
Together: max 150 kg

VÝŠKA DOPADU
FALL HEIGHT

Upozornění: před samotnou instalací herní sestavy je třeba si prověřit na katastrálním úřadě informace o tom, že na pozemku 
samotné stavby nejsou vedeny žádné inženýrské sítě!!! Potvrzení musí být písemné a předané montážní firmě před začátkem 
stavby!!! Pokud budou na pozemku vedený sítě, musí zajistit zákazník jejich vytyčení, tak aby mohla montáž bezpečně proběhnout.

Warning: before assembling the playground systems it is necessary to verify in the land registry that there are no engineering 
infrastructures in the area! Testification must be written and given to the assembling company before the installation begins. In 
case there are some engineering infrastructures in the area, you must locate it so that the installation is safe.

* Změna cen vyhrazena. O aktuálních cenách se informujte na webových stránkách výrobce nebo REGIONÁLNÍCH PARTNERŮ.
* Price is subject to change without prior notice. You can find our current prices on the manufacturer’s websites or ask our regional partners.

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ
1 hodina / 2 osoby
VERY FAST ASSEMBLING
E.g. 1 hour/ 2 people
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MONKEY’S BRIDGE 1A

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 2 nástupních žebříků, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 1 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall 
and monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) are not 
included – you must order them separately.

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

750  cm
440 cm

31
0 c

m

840 cm

410 cm 1A

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

> 1 m > 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník, pod šplhacím 
žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177

EN – maintained lawn, damping surface 
based on EN 1177 under the climbing 

ladder

7



MONKEY’S BRIDGE 1AX

750 cm

31
0 c

m

860 cm

1AX

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 2 nástupních žebříků, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 1 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S BRIDGE 1B

700 cm

31
0 c

m

860 cm 1B

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků  
a 1 šplhací stěny. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty 
zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S BRIDGE 1C

940 cm

440 cm

860 cm

410 cm

31
0 c

m

1C

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

CZ – udržovaný trávník, pod šplhacím 
žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177

EN – maintained lawn, damping surface 
based on EN 1177 under the climbing 

ladder

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 > 1 m  > 1 m

3–14

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 1 nástupního žebříku, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S BRIDGE 1CX

940 cm

31
0 c

m

860 cm

1CX

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, jedné skluzavky, 1 nástupního žebříku, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S BRIDGE 1D

750 cm

440 cm

1240 cm410 cm

31
0 c

m

1D

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

CZ – udržovaný trávník, pod šplhacím 
žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177

EN – maintained lawn, damping surface 
based on EN 1177 under the climbing 

ladder

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 > 1 m  > 1 m

3–14

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 1 nástupního žebříku, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S BRIDGE 1DX

750 cm

31
0 c

m

1240 cm

1DX

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 1 nástupního žebříku, 1 
šplhací stěny a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

13



MONKEY’S BRIDGE 1E

1E

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

CZ – udržovaný trávník, pod šplhacím 
žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177

EN – maintained lawn, damping surface 
based on EN 1177 under the climbing 

ladder

940 cm
440 cm

31
0 c

m

860 cm410 cm

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 > 1 m  > 1 m

3–14

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků 
a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty 
zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

14



1EX

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 400  kg
max. 8 dětí

400 kg
max. 8 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

MONKEY’S BRIDGE 1EX

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

940 cm

31
0 c

m

860 cm

CZ – Sestava se skládá ze 2 věží, dvou skluzavek, 2 nástupních žebříků 
a opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty 
zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 1 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

15



MONKEY’S BRIDGE 1A XL

750 cm

440 cm

1210 cm

410 cm

31
0 c

m

1A XL

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

CZ – udržovaný trávník, pod šplhacím 
žebříkem tlumicí povrch dle EN 1177

EN – maintained lawn, damping surface 
based on EN 1177 under the climbing 

ladder

 750  kg
max. 15 dětí

 > 1 m  > 1 m

3–14

CZ – Sestava se skládá ze 3 věží, 2 skluzavek, 2 šplhacích stěn, 2 nástupních 
žebříků a 1 opičího žebříku. Bez dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 3 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 2 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

ecological pressure 
impregnation

750 kg
max. 15 children

16



MONKEY’S BRIDGE 1A XLX

750 cm

31
0 c

m

1210 cm

1A XLX

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

 750 kg
max. 15 osob

750 kg
max. 15 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – Sestava se skládá ze 3 věží, 2 skluzavek, 2 šplhacích stěn, 2 nástupních 
žebříků a 1 opičího žebříku. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při 
objednávce.

EN – Set contains 3 towers, 2 slide, 2 climbing ladders, 2 climbing wall and 
monkey’s ladder. Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail 
protectors are not included – you must order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

ecological pressure 
impregnation

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

17



MONKEY’S TOWER 2A

MONKEY’S TOWER 2A HIGH

780 cm

31
0 c

m

53
0 c

m

700 cm

31
0 c

m

510 cm

CZ – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 1 nástupního žebříku. Bez 
dekorativních prvků – erby, vlajky, aj. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání 
při objednávce.

EN – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders. Decorative components 
(shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must 
order them separately. 

2A HIGH

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 200 kg
 max. 4 děti

200 kg
max. 4 children

1,5 m 1,5 m

3–14

2A

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg
 max. 3 děti

150 kg
max. 3 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawnNEVYŽADUJE

speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 1 nástupního žebříku. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders. Decorative components 
(shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must 
order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface (for 
all playground)

18



CZ – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky, 1 nástupního žebříku a 1 lezecí 
stěny. Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 1 tower, 1 slide, 1 climbing ladders, 1 climbing wall. 
Decorative components (shields, flags, etc.) and guardrail protectors are 
not included – you must order them separately. 

MONKEY’S LOFT 2B

MONKEY’S BOX 2C

700 cm

18
5 c

m

510 cm

710 cm

31
0 c

m

540 cm

BOX 2C

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg
 max. 3 děti

150 kg
max. 3 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

LOFT 2B

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg
max. 3 děti

150 kg
max. 3 children

 < 1 m  < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá z 1 věže, 1 skluzavky a 2 nástupních žebříků. 
Ochranné kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 1 tower, 1 slide, 2 climbing ladders. Decorative components 
(shields, flags, etc.) and guardrail protectors are not included – you must 
order them separately. 

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

19



MONKEY’S

SINGLEMONKEY’S

DUOSWING

600 cm

22
0 c

m

830 cm

650 cm

22
0 c

m

630 cm

DUOSWING

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm

planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 100 kg
 max. 2 děti

100 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

SINGLE

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 200  kg
max. 4 děti

200 kg
max. 4 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – Sestava se skládá z konstrukce a 2 houpaček.

EN – Set contains wooden construction and 2 swings.

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá z konstrukce, 1 houpačky a 1 skluzavky.

EN – Set contains wooden construction ,1 swing and 1 slide.

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S CAMELOT MAXI

31
0 c

m

1020 cm

1250 cm

CAMELOT MAXI

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

Planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 500 kg
 10 dětí

500 kg
max. 10 children

 1,5  m  1,5  m

3–14

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface (for 
all playground)

CZ – Sestava se skládá z 2 věží, 2 skluzavek a 2 nástupních žebříků. Ochranné 
kryty zábradlí – na vyžádání při objednávce.

EN – Set contains 2 towers, 2 slides and 2 climbing ladders. Guardrail 
protectors are not included - you must order them separately.

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S PŘÍSTAVEK DUOMODUL
OUTBUILDING DUOMODUL 

990 cm

37
0 c

m

700 cm

DUOMODUL

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
překližka VZV 18 mm

planed profiles  BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

water-proof plywood 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 2 x 50  kg
max. 2 děti

2 x 50 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NOVINKA
tabule v ceně
NEW!
Blackboard included

TENTO PŘÍSTAVEK LZE PŘIPOJIT K HŘIŠTÍM:
You can fasten this module to these types of playground 
systems: Tower 2A, Tower 2A HIGH, BOX 2C, VARIANT FLEXI, Camelot

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S NEST

MONKEY’S VAHADLOVÁ HOUPAČKA
Seesaw

770 cm

24
0 c

m

60
 cm

690 cm

680 cm315 cm

NEST

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm

planed profiles  BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg
 max. 3 děti

150 kg
max. 3 children

< 1,45 m < 1,45 m

3–14

HOUPAČKA

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm

Planed profiles  BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 2 x 50 kg
 max. 2 děti

2 x 50 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – udržovaný trávník, pod houpákem 
tlumicí povrch v prostoru pádu dle EN 1177 
EN – maintained lawn, absorbing surface 

under the swing based on EN 1177

CZ – Sestava se skládá z 1 houpačky (tvar hnízda), nosných dřevěných 
hoblovaných hranolů a kovových (Komaxit) spojovacích dílů. Houpací háky 
se silonovými ložisky. Vše spojené vysokopevnostními vruty RAPID TORX, 
zemnicí natloukací kotvy.

EN – Set contains 1 swing (nest shape), wooden planed joists and metal 
fasteners (Komaxit), swing hooks with silicone bearings - everything is 
connected by highly-strength screws RAPID TORX; ground anchors.

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

CZ – Sestava se skládá z dřevěného trámu, plastových sedáků, nerezových 
madel (možný chrom, nebo Komaxit), gumové dorazy a středová vahadlová 
kotva (k zabetonování) – ošetřeno žárovým zinkem.

EN – Set contains wooden beam, 2 plastic seats, rustproof hand grips 
(chrome or Komaxit), damping rubber components and centric seesaw 
anchor for concreting (hot-dip galvanized).

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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MONKEY’S MINI LÉTAJÍCÍ COP
FLYING MINI-PONYTAIL

310 cm

12
0 c

m

610 cm

MINI LÉTAJÍCÍ COP

kovové sloupy
PP lana

metal columns,
PP ropes

 80 kg
max. 2 děti

80 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – Sestava se skládá ze 4 kovových sloupů (k zabetonování) a PP lana 
o průměru 160 mm. Děti se houpou pohybem dopředu – dozadu.

EN – Set contains 4 metal columns for concreting, PP ropes (diameter 160 
millimetres). Children can swing by forward-back moving. 

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA

žárový zinek
– komaxit

Hot-dip galvanization 
– Komaxit 
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SKLUZAVKY 
SLIDES

LAMINÁTOVÉ 
FIBERGLASS SLIDES

PLASTOVÁ 
PLASTIC

10
0 c

m

15
2 c

m

15
0 c

m

190 cm

263 cm

51
 cm

51
 cm

20
 cm

230 cm
320 cm

300 cm

celoprobarvený
laminát
bez vlny

celoprobarvený
laminát
bez vlny

celoprobarvený
plast

s vlnou

dyed fiberglass
without wave

Whole dye through
laminate

without wool

Dyed wave plastic

 60 kg
max. 2 děti

 100 kg
max. 2 děti

 100 kg
max. 2 děti

60 kg
max. 2 children

100 kg
max. 2 children

100 kg
max. 2 children

< 1 m

> 1 m

< 1 m

< 1 m

> 1 m

< 1 m

3–14

3–14

3–14

240 cm 50 cm

60
 cm

60
 cm
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HOUPAČKY PRUŽINOVÉ
SPRING SWINGS 

BERUŠKA

BROUČEK

KONÍK

BROUČEK

KONÍK 

BERUŠKA

60
 cm

60 cm

LITTLE HORSE

LADYBIRD

BEETLE

2–6

2–6

BO/SM hoblované 
profily,

hranoly 12 x 12 cm

BO/SM hoblované 
profily,

hranoly 12 x 12 cm

Planed profiles  BO/SM
cuboids 12 x 12 cm

Planed profiles  BO/SM
cuboids 12 x 12 cm

ekologické barvy

ekologická tlaková
impregnace hnědá

ecologic colours

ecological pressure 
impregnation brown 

 50 kg
 max. 1 dítě

 50 kg
 max. 1 dítě

50 kg
max. 1 child

50 kg
max. 1 child

CZ – Obsahuje dřevěné tělo houpáku, spojovací materiál, plastové krytky a sedátko, nerezové madlo, stupáky kov – 
plast, pružina (barva pružiny vyhrazena) + kotva k betonování. Dodáváno v demont provedení.

EN – Contains wooden body of swing, connecting material, plastic covers and seat, rustless handrail, footboards metal – 
plastic, spring (color of spring reserved) + anchor for concreting. Imported decomposed.

NOVINKA
NEW

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn
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KROKODÝL
CROCODILE

HORSE
HORSE

ŽIRAFA
GIRAFFE

VELRYBA
WHALE

PES
DOG

PONNY
PONNY

SCOOTER
SCOOTER

DRAK
DRAGON

TULEŇ
SEAL

PLASTOVÉ KBT
PLASTIC KBT SWINGS

ZPŮSOB KOTVENÍ
METHOD OF ANCHORING 

tvrzený PE
plast 19 mm

hardened PE
plastic 19 mm

různé barvy plastu
different colours 

of plastic 

 50 kg
 max. 1 dítě

50 kg
max. 1 child

< 1 m < 1 m

AUTÍČKO
CAR

PRUŽINOVÁ HOUPAČKA
4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn
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PLASTOVÉ MP PLASTIC MP SWINGS

PRUŽINOVÁ HOUPAČKA

tvrzený PE
plast 19 mm

hardened PE
plastic 19mm

různé barvy plastu
different colours

of plastic

 2 x 50 kg
 max. 2 děti

2 x 50 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

BAGR
DREDGER

VETERÁN
VETERAN CAR

ŠNEK
SNAIL

LEV
LION

PES
DOG

KOČKA
CAT

MYŠKA
MOUSE

ŠAŠEK
CLOWN

KYTKA
FLOWER

AUTO
CAR

KRAVIČKA
MOO-COW

OVEČKA
SHEEP

MOTORKA
MOTORBIKE

BERUŠKA
LADYBIRD
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DŘEVĚNÉ WOODEN SWINGS

HOUPAČKA ZEBRA 
ZEBRA SWING

HOUPAČKA OSLÍK 
DONKEY SWING

HOUPAČKA TUKAN 
TOUCAN SWING

HOUPAČKA KONÍK 
HORSE SWING

HOUPAČKA OPICE 
MONKEY SWING

dřevěný lepený profil
překližkové stupáky

komaxit – ocel

glued wooden profile
plywood steps

kamoxit – steel

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 50 kg
 max. 1 dítě

50 kg
max. 1 child

< 1 m < 1 m

PRUŽINOVÁ HOUPAČKA
4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn
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KOTVENÍ ANCHORING

DOPLŇKY ACCESSORIES

ERBY
SHIELDS

HOUPAČKY A SEDÁKY SWINGS AND SEATS

zavrtávací kotvy
screwing anchors 

houpačkové háky
(silonové pouzdro) 100 kg

swinging hooks
(nylon pouch) 100 kg 

rok výroby
2011
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DOPLŇKY ACCESSORIES
MONKEY’S ŠPLHACÍ STĚNY FAIRWAY

CLIMBING WALLS FAIRWAY
A

C
B

D
E

F

H

I

J

G

FAIRWAY

hoblované profily BO/SM
9 x 9 cm (prkená výplň 18 mm), 
plastové úchyty, plastové sítě  

s ocelovým jádrem, komaxit – ocel

Planed profiles BO/SM
9 x 9 (boards 18 mm),

plastic handgrips, plastic nets with 
steel core, komaxit – steel  

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 100 kg
 max. 2 děti

100 kg
max. 2 children

> 1 m > 1 m

4–12

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface (for 
all playground)
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MONKEY’S SESTAVY FAIRWAY 
PLAYGROUND SYSTEMS FAIRWAY

Fairway 19

Fairway 4

Fairway 19

Fairway 13

Sestav Fairway nabízíme 70 typů, více na webových stránkách.
We offer 70 types of Fairway systems. You can find more information on our websites.

Fairway 5

Fairway 4

480 cm

620 cm

480 cm

480 cm

1100 cm

500 cm

19
0 c

m

19
0 c

m

19
0 c

m

19
0 c

m

19
0 c

m

19
0 c

m

37
0 c

m

37
0 c

m

37
0 c

m

37
0 c

m

37
0 c

m

42
0 c

m

52
0 c

m

52
0 c

m
42

0 c
m

62
0 c

m

50
0 c

m
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MONKEY’S ROAD

480 cm

19
8 c

m

320 cm

26
0 c

m

360 cm

19
8 c

m

220 cm

18
0 cm

390 cm

19
8 c

m

320 cm

24
0 cm

370 cm

19
8 c

m

320 cm

18
0 cm

460 cm
19

8 c
m

320 cm

18
0 cm

460 cm

19
8 c

m

320 cm

18
0 cm

180 cm

19
8 c

m

320 cm

370 cm

ROAD

nosné hranoly 12 x 12 cm SM
kovové kotvy k zabetonování
PE lana s ocelovým výpletem

wooden joists 12x12cm SM
metal anchors for concrete 

encasement
PE ropes with steel springs

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg/pole
 max. 3 děti

150kg/field
max. 3 children

< 1 m < 1 m

4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

1. 2.

4. 3.

6.5.

7.
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MONKEY’S KOLOTOČE PLAYGROUND ROUNDABOUTS 

BUNNY

TAIFUN
96

,5
 cm

85
,5

 cm

70 cm

140 cm

min. 200 cm

min. 200 cm

BUNNY

TAIFUN

komaxit – ocel
vodovzdorná překližka

komaxit – ocel
vodovzdorná překližka

komaxit – steel
waterproof plywood

komaxit – steel
waterproof plywood

komaxit 5 barev

komaxit 5 barev

komaxit – steel 5 colours

komaxit – steel 5 colours

 300  kg
max. 6 dětí

 150  kg
max. 3 dětí

300 kg
max. 6 children

150 kg
max. 3 children

 < 1 m

 < 1 m

 < 1 m

 < 1 m

3–7

3–7

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface
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SC KOVO

komaxit – ocel
vodovzdorná překližka

komaxit – steel
waterproof plywood

 300  kg
max. 6 dětí

300 kg
max. 6 children

 < 1 m  < 1 m

3–7

komaxit 4 barvy komaxit – steel 4 colours

MONKEY’S KOLOTOČ SC KOVO
ROUNDABOUT SC METAL

MONKEY’S DOPADOVÉ PLOCHY
SPECIAL DAMPING SURFACE 

87
 cm

190 cm

min. 200 cm

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

běžně užívané materiály vhodné jako tlumicí povrch pod dětská hřiště – EN 1176
commonly used materials suitable as a damping surface based on EN1176 certification.

hloubka dopad. zóny
height of the playground components 

max. výška pádu
maximum height of the fall 

trávník / půda
grass / land

do 1 m
fo 1 m

kůra
bark

zrno 20–80 mm
grain  20–80 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

písek
sand

zrno 0,2–2 mm
grain  0,2–2 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

štěrk
rubble

zrno 2–8 mm
grain  2–8 mm 300 mm od 1 m do 3 m

from 1 m to 3 m

gumové podložky
rubber tile 

podle zkoušek HIC
according to HIC attestations

kritická výška pádu podle zkoušek
critical fall height according to tests 
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MONKEY’S PÍSKOVIŠTĚ BIG
SANDPIT  BIG

PÍSKOVIŠTĚ SMALL
SANDPIT  SMALL

MONKEY’S

A B C

PÍSKOVIŠTĚ BIG

PÍSKOVIŠTĚ SMALL

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 7 x 4,5 cm

planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

ekologická tlaková 
impregnace

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

ecological pressure 
impregnation

A – max. 10 dětí
B – max. 15 dětí
C – max. 20 dětí

max. 4 dětí

A – max. 10 children
B – max. 15 children
C – max. 20 children

max. 4 children

3–14

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

115 cm

28
 cm

250 cm

30
 cm

250 cm

300 cm

30
 cm

300 cm

115 cm

500 cm

30
 cm

500 cm

DOPLŇKY: síť, podložka, sedák, šroubové kotvení
ACCESSORIES: net, bolster, seat, screw grounding
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MONKEY’S TABULE A KLADINA
BLACKBOARD AND BALANCING BAR

KLADINA

nosný hranol
9 x 9 cm SM

wooden joists 
9 x 9 cm SM

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 150 kg
 max. 3 dítě

150 kg
max. 3 children

< 1 m < 1 m

4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

130 cm
370 cm

TABULE

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm

tabule – vodovzdorná překližka
zatloukací kotvy

planed section BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm

blackboard – water-proof 
plywood

hammering anchors

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

max. 2 děti max. 2 children

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

17
5 c

m

148 cm

250 cm

16
0 c

m

60
 cm

30 cm

27
 cm

270 cm

šířka 110 cm 
výška 122 cm

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

PROSTOR PRO BEZPEČNOU HRU
SAFE PLAYING AREA
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HRAVÉ LAVIČKY 
PLAYFUL BENCHES

délka 200 cm
length
šířka 40 cm
breadth
 výška 50 cm
height

délka 180 cm
length
šířka 150 cm
breadth
 výška 40 cm
height

délka 180 cm
length
šířka 40 cm
breadth
 výška 45 cm
height

délka 100 cm
length
šířka 40 cm
breadth
 výška 25 cm
height

délka 170 cm
length
šířka 40 cm
breadth
 výška 76 cm
height

délka 90 cm
length
šířka 40 cm
breadth
 výška 45 cm
height

MONKEY’S
HOME LOĎ 

SHIP

MONKEY’S
HOME VAGON

WAGON

MONKEY’S
HOME AUTO VELKÉ

BIG CAR

ekologická tlaková impregnace
ecological pressure impregnation

ekologické barvy
ecologic colours

2+

MONKEY’S
HOME LOKOMOTIVA

LOCOMOTIVE

MONKEY’S
HOME LETADLO

PLANE

MONKEY’S
HOME AUTO 

CAR

HRAVÉ LAVIČKY

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

hoblované profily BO/SM
masivní hranoly

12 x 12 cm

planed profiles  BO/SM
wooden joists 

12 x 12cm

ekologická tlaková 
impregnace,

nebo ekologické barvy

ecologic pressure
impregnation

or ecologic colours

100–200 kg
2–4 děti

100–200kg
2–4 children

CZ – Veškeré lavičky jsou dodávány   SMONTOVANÉ.
Zavrtávací kotvy nejsou součástí balení (DOPORUČUJEME! viz strana 30).

EN – All benches are delivered    ASSEMBLED.
Screwing anchors are not included – you must order them separately (we 
recommend)!. See page 30)
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MONKEY’S

MONKEY’S

HOUPACÍ LÁVKA
SWINGING BRIDGE

DOMEK NA PRUŽINÁCH
PLAYHOUSE ON THE SWINGS

143 cm

370 cm

26
0 c

m

130 cm

420 cm

DOMEK NA PRUŽINÁCH

HOUPACÍ LÁVKA

nosné hranol 9 x 9 cm SM
ocelový řetěz, madlo a kotvy 

k zabetonování – žárový zinek 

wooden joists 9 x 9 cm SM
steel chain, handrail and anchors 

for concreting – hot-dip zinc

ekologická tlaková 
impregnace

ecological pressure 
impregnation

 200 kg
 max. 4 dítě

200 kg
max. 4 children

< 1 m < 1 m

4–12

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

384 cm

550 cm

60 cm

80
 cm

250 cm

hoblované profily BO/SM
nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

planed profiles BO/SM
wooden joists 9 x 9 cm
wooden boards 18 mm

ekologická tlaková 
impregnace nebo 
ekologické barvy

ecological pressure 
impregnation or 
ecologic colours

 100 kg
 max. 2 děti

100 kg
max. 2 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface
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FOTO REALIZACÍ
EXAMPLES OF OUR PLAYGROUND SYSTEMS
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MONKEY’S

MONKEY’S LUCAS C
LUCAS C

LUCAS C 60
LUCAS C 60

DOPORUČUJEME
KRESLICÍ TABULE (VZD. PŘEKLIŽKA)

WE RECOMMEND!
BLACKBOARD (PLYWOOD)

104 cm400 cm

430 cm

129 cm

16
0 c

m

220 cm

110 cm 250 cm

50
0 cm530 cm

22
0 c

m

60
 cm

LUCAS C

LUCAS C 60

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

podlaha

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

základová podesta

ecological colours (roof, 
windows, door, supporting 

columns), walls are not 
surface-treated + pressure-

-impregnated floor

ecological colours (roof, 
windows, door, carrying 

columns) walls without surface 
desing + pressure impregnated 

underlying floor 

100 kg
(nosnost střechy)

2 děti

300 kg
max. 3 děti

100 kg
(weight limit)

2 children

300 kg
max. 3 children

< 1 m

< 1 m

< 1 m

< 1 m

3–14

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface

NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch
doesn´t need  any special absorbing surface

CZ – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům 
a dveřím – zinkované. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podlaha je součástí 
standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení šroubovými kotvami.

EN – Wooden components (wooden boards and milled profiles), fasteners, window and door 
hinges – galvanized. Door with doorframes and 2 windows with window frames. Floor is 
included (pressure-treated by impregnation). Anchoring by screwing anchors. 

CZ – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím – 
zinkované. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je součástí standardní dodávky 
(tlakově impregnováno). Kotvení zatloukacímí kotvami.

EN – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for windows 
and door – zinc. Door with doorcase and 2x windows with casing. Floor is a part of standard 
delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.
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MONKEY’S

MONKEY’S LUCAS C 100
LUCAS C 100

LUCAS C 145 LUCAS C 145

420 cm

820 cm

110 cm

180 cm

50
0 cm

26
0 c

m

10
0 c

m

180 cm

410 cm

500 cm

480 cm

31
0 c

m

14
5 c

m

LUCAS C 100

LUCAS C 145

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

základová podesta

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

základová podesta

ecological colours (roof, 
windows, door, carrying 

columns) walls without surface 
desing + pressure impregnated 

underlying floor 

ecological colours (roof, 
windows, door, carrying 

columns) walls without surface 
desing + pressure impregnated 

underlying floor 

300 kg
max. 3 děti

300 kg
max. 3 děti

300 kg
max. 3 children

300 kg
max. 3 children

< 1 m

< 1 m

< 1 m

< 1 m

3–14

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface 
(for all playground)

NEVYŽADUJE speciální tlumicí povrch
doesn´t need  any special absorbing surface

CZ – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím 
– zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je 
součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatloukacímí kotvami.

EN – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for 
windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. 
Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

CZ – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím 
– zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je 
součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatloukacímí kotvami.

EN – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for 
windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. 
Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

DOPORUČUJEME
KRESLICÍ TABULE (VZD. PŘEKLIŽKA)

WE RECOMMEND!
BLACKBOARD (PLYWOOD)

42



MONKEY’S LUCAS C 145 FARWAY J
LUCAS C 145  FARWAY J 

MONKEY’SOBCHŮDEK U MYŠÁKA 
LITTLE MOUSE SHOP

150 cm450 cm

19
0 c

m

200 cm

500 cm

410 cm

1140 cm

31
0 c

m

14
5 c

m

LUCAS C 145 FARWAY J

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

základová podesta

ecological colours (roof, 
windows, door, carrying 

columns) walls without surface 
desing + pressure impregnated 

underlying floor 

300 kg
max. 3 děti

300 kg
max. 3 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface 
(for all playground)

OBCHŮDEK U MYŠÁKA

BO/SM hoblované profily,
stěna 14 mm

střešní profil 19 mm

planed profiles BO/SM, 
wall 14 mm

roof profile 19 mm

ekologické barvy
(střecha, okna, dveře, nosné 

sloupky), stěny bez povrchové 
úpravy + tlakově impregnovaná 

podlaha

ecological colours (roof, 
windows, door, carrying 

columns) walls without surface 
desing + pressure impregnated 

underlying floor 

100 kg
(nosnost střechy)

2 děti

100 kg
(carrying capacity of roof)

max. 2 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

lavičky uvnitř
– v ceně
Indoor benches
included

CZ – Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty k oknům a dveřím 
– zinkované, plastová skluzavka. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta je 
součástí standardní dodávky (tlakově impregnováno). Kotvení zatloukacímí kotvami.

EN – Wooden parts (floorboards and milled sections), connecting material, hinges for 
windows and door – zinc, plastic slide. Door with doorcase and 2x windows with casing. 
Floor is a part of standard delivery (pressure impregnated). Grounding by hammer anchors.

CZ – Masivní domeček, určený pro hru dětí v MŠ a na veřejných hřištích, má tlakově 
impregnovaný rám a barevným zdravotně nezávadným nátěrem ošetřenou střechu a okno 
i dveře. U okna je přidělaný i malý prodejní pultík. Součástí obchůdku jsou i lavičky viz 
doplňující foto. Dveře a okenice jsou opatřeny magnety, které je zajišťují proti samovolnému 
otvírání. Podlaha je z prken, která jsou oddělena od země impregnovaným rámem.
Díky kvalitnímu zpracování vyniká domeček dlouhou životností bez nutné údržby. Použité 
palubky jsou z vnitřní strany hoblované.

EN – Solid children’s playhouse for Kindergartens and public parks. Our playhouse has pressure-
impregnated frame, harmless to health coated coloured roof, window and door. There are benches and 
small countertop next to the window in the playhouse. Thanks to the magnets the door and window 
shutters are self-closing. Plank floor is isolated from the ground by the impregnated baulks. Thanks 
to the high-quality processing the playhouse has long lifetime without any necessary service. The used 
boards are planed from the inside.
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MONKEY’S SUNNY HOUSE PŮL TABULE

MONKEY’S SUNNY HOUSE

500 cm

200 cm

26
6 c

m
50

0 c
m

200 cm

SUNNY HOUSE

hoblované hranoly SM/BO
9 x 9 cm

18 mm stěny-podlaha
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM
9 x 9 cm

walls – floor 18 mm
roof profile 19/25 mm

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

500 kg
max. 10 dětí

< 1 m

500 kg
max. 10 children

< 1 m

CZ – Dřevěné díly – nosné trámy 9 x 9 cm, střešní dřevěné profily 19 mm, stěny, podlaha 
a sedáky – 18 mm, spojovací materiál, kovové výztuhy, podlaha je vyrobena z tlakově 
impregnovaných trámů a prken.

EN – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, roof wooden section 19mm, walls, floor and 
seats – 18 mm, connecting material, metal reinforcements. The floor is made by pressure 
impregnated beams and boards.

CZ – Dřevěné díly – nosné trámy 9 x 9 cm, střešní dřevěné profily 19 mm, stěny, podlaha a sedáky – 18 mm spojovací materiál, kovové výztuhy, 
podlaha je vyrobena z tlakově impregnovaných trámů a prken. Vodovzdorná překližka 15 mm opatřena nástřikem pro lepší kreslení křídou. Kotvení 
není součástí balení.

EN – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, roof wooden section 19mm, walls, floor and seats – 18 mm, connecting material, metal reinforcements. 
The floor is made by pressure impregnated beams and boards. Blackboard – water-proof plywood 15 mm with spray application for better drawing with 
chalk. Grounding is not a part of package.

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

MONKEY’S SUNNY HOUSE S CELOU TABULÍ
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MONKEY’SNOVÝ CAMELOT 
JEDNOTLIVÉ VĚŽE
NEW CAMELOT separate towers

MONKEY’S CAMELOT HRADY
UKÁZKY MOŽNÝCH REALIZACÍ
EXAMPLES OF CAMELOT SYSTEMS

CZ – Dřevené díly – nosné hranoly 9 x 9 cm, výplňové a podlahové profily 18 mm. Ve standardním balení dodávané vždy s cimbuřím. Střecha, viz věže  
1 a 2, je vyráběna na zakázku ze střešních profilů 19/25 nebo z vodovzdorné překližky. Kovové spojovací díly – pevnostní vruty Rapid, pozinkovaný 
řetěz, kotvení, laminátová skluzavka, plastové lezecí kameny. Jednotlivé věže je možné sestavit k sobě tak, aby vytvářely celý hrací komplet hradů. 
Taktéž je možné k nim připojit vybrané hrací moduly – př. Duoswing – viz obr. 8.

EN – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, filling and floor sections 18 mm. In stadard package – always shipped with battlement. Roof – see towers 
1 and 2 is made on order from roof sections 19/25 or from water-proof plywood. Metal connecting parts – strength screws Rapid, zinc chain, grounding, 
laminate slide, plastic climbing stones. Separate towers is possible to assemble together so they create whole play panel of castles. Also is possible to 
conect to them chosen play moduls – ex. Duoswing – see pict. 8.

NOVÝ CAMELOT

hoblované hranoly SM/BO
9 x 9 cm

18 mm stěny-podlaha
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM 
9 x 9 cm

walls – floor 18 mm
roof profile 19/25 mm

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

150 kg
max 3 dětí /

modul

150 kg
max. 3 children / 

modul

3–14

NOVINKA 2013
NEW IN 2013

CZ – pod celé hřiště nutný
tlumicí povrch

EN – special dumping surface
(for all playground)

> 1 m > 1 m
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MONKEY’S CAMELOT MINI

300 cm

100 cm 100 cm

100 cm

27
8 c

m

10
0 c

m

986 cm

686 cm

610 cm

310 cm
100 cm

27
8 c

m

10
0 c

m

450 cm

250 cm

300 cm

100 cm
100 cm

27
8 c

m

10
0 c

m

660 cm

360 cm

300 cm

100 cm 100 cm

23
0 c

m

10
0 c

m

660 cm

360 cm

300 cm

100 cm

100 cm

27
8 c

m

10
0 c

m

660 cm

360 cm

CAMELOT MINI

hoblované hranoly SM/BO
9 x 9 cm

18 mm stěny-podlaha
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM 
9 x 9 cm

walls – floor 18 mm
roof profile 19/25 mm

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

150 kg
max 3 dětí /

modul

150 kg
max. 3 children / 

modul

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CAMELOT MINI

hoblované hranoly SM/BO
9 x 9 cm

18 mm stěny-podlaha
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM 
9 x 9 cm

walls – floor 18 mm
roof profile 19/25 mm

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

300 kg
max 6 dětí

300 kg
max. 6 children

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – Dřevěné díly – nosné hranoly 9 x 9 cm, výplň a podlaha 18 mm, kovové spojovací díly 
– pevnostní vruty Rapid, plastové kryty hranolů, šplhací plastové kameny, bezpečnostní 
kryty nejsou součástí – DOPORUČUJEME dokoupit. Na přání: boční díly – zábradlí je 
možné vyrobit z celoprobarvených plastů. Skluzavka: I. varianta pro obce – s laminatovou 
skluzavkou. II. varianta pro MŠ – s plastovou skluzavkou.

EN – Wooden parts – carrying beams 9 x 9 cm, filling and floor sections 18 mm. Metal 
connecting parts – strength screws Rapid, plastic covers of cuboids, plastic climbing stones, 
safe covers are not a part – RECOMMENDED to buy. On request: side parts – a banister is 
possible to make from whole dye through plastic. Slide: I. variant for neighbourhood – with 
laminate slide. III. Variant for kindergartens – with plastic slide.

CZ – Dřevěné díly – nosné hranoly 9 x 9 cm,výplň a podlaha 18 mm, kovové spojovací  
díly – pevnostní vruty Rapid, plastové kryty hranolů, šplhací plastové kameny, kovový 
pozinkovaný řetěz a zábradlí – součást houpací lávky, bezpečnostní kryty nejsou 
součástí – DOPORUČUJEME dokoupit. Na přání: boční díly – zábradlí je možné vyrobit 
z celoprobarvených plastů. Skluzavka: I. varianta pro obce – s laminatovou skluzavkou.  
II. varianta pro MŠ – s plastovou skluzavkou.

EN – Wooden parts – wooden joists 9 x 9 cm, filler and floor 18 mm, metal connecting 
parts – strength screws rapid, plastic covers of cuboids, climbing plastic stones, metal 
galvanized chain and handrail – a part of swinging bridge, safe covers are not a part – WE 
RECOMMEND TO BUY. On reques: side parts – handrail is possible to make from whole 
dye through plastic. Slide: I. Variant for neighbourhood – with laminate slide. II. Variant for 
kindergartens – with plastic slide

NÍZKÁ CENA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
VZHLEDEM K MALÉMU PROSTORU PRO INSTALACI 
IDEÁLNÍ PRO: malé MŠ a restaurační zařízení a penziony
LOW PRICE AND FAST ASSEMBLING
This playground system is suitable for small kindergartens, 
restaurants and guest-houses thanks to the small assembling area.

NEVYŽADUJE
speciální tlumicí povrch
doesn’t require any special
damping surface
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HEROLD VARIANT-FLEXI

695 cm

660 cm

395 cm
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695 cm

13
5 cm

SESTAVA 1
SYSTEM 1

MALÁ VĚŽ
SMALL TOWER

VĚŽ SE 
STŘECHOU
TOWER WITH
THE ROOF

NOVINKA 2013
NEW IN 2013

VARIABILITA – na přání sestavíme 
různé typy hřišť
Možnost připojit další hrací moduly – 
např. Duomodul – houpačky

We assembly different playground  
systems for the wish of the customers
Possibility of fastening other modules, 
e.g. Duomodule (Swing)

VARIANT-FLEXI

hoblované hranoly SM/BO
9 x 9 cm

18 mm stěny-podlaha
19/25 mm střešní profil

planed profiles BO/SM 
9 x 9 cm

walls – floor 18 mm
roof profile 19/25 mm

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

200 kg
max 4 dětí /

modul

200 kg
max. 4 children / 

modul

< 1 m < 1 m

3–14

CZ – udržovaný trávník
EN – maintained lawn

CZ – PŘEDMONTOVANÉ dřevěné díly – hranoly 9 x 9 cm, střešní profily 19/25 mm, prkenná 
výplň a podlaha – hranoly 45 x 70/90  a hoblovaná prkna 18 mm. Kotvení šroubovacími 
zemními vruty KRINNER – součástí balení. Spojovací pevnostní vruty Rapid. Extrémně 
odolná plastová skluzavka Hy-land. Varianty s tabulí – vodovzdorná překližka. Varianty 
s požární tyčí – kovová komaxitovaná tyč (na přání – nerez).

EN – PREMOUNTED wooden parts – cuboids 9 x 9cm, roof sections 19/25 mm board filling 
and floor – cuboids 45 x 70/90 mm and planed boards 18 mm. Grounding by screwing 
land screws KRINNER – part of the package. Connecting strength screws Rapid. Extremly 
resistive plastic slide Hy-land. Variant with blackboard – water-proof plywood. Variant 
with fire stick – metal komaxit stick (on request – rustless).

660 cm
30

5 c
m

695 cm

varianta s tabulí 
a požární tyčí
TOWER WITH
THE ROOF
the fire pole and
board variant

VĚŽ SE
STŘECHOU

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ (2 pracovníci –1 hodina = 1 věž)
EXTREMLY QUICK ASSEMBLING (2 workers – 1 hour = 1 tower)
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SESTAVA 5
SYSTEM 5

Ukázky možných variant sestavení věží a jednotlivých modulů.
Examples of playground systems.

770 cm

30
5 c

m

1050 cm

SESTAVA 7
SYSTEM 7

430 cm

30
5 c

m

1000 cm

SESTAVA 6
SYSTEM 6

1050 cm

30
5 c

m

11
20

 cm

HEROLD VARIANT-FLEXI UKÁZKY REALIZACÍ
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MONKEY’S DOPLŇKY NA HŘIŠTĚ
ACCESSORIES FOR THE PLAYGROUND

LAVIČKY

KOŠE

hoblované hranoly SM/BO
45x70

kovové pozinkované profily
zemnicí kotvy

hoblované hranoly SM/BO 9 x 9 cm
18 mm stěny-podlaha

19/25 mm střešní profil
pozinkovaný vyjímatelný koš

Planed profiles SM/BO 
45 x 70

metal galvanized sections
earthing anchors

planed profiles BO/SM 9 x 9 cm
walls – floor 18 mm

roof profile 19/25 mm
galvanized removable basket

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ekologická tlaková
impregnace
 II. na přání:

ekologické barvy

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

I. Ecological pressure 
impregnation
II. On request:

ecological colours

300 kg
max. 3 dětí

300 kg
max. 3 children

K VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
PATŘÍ MOBILIÁŘ:
Playground Equipment:

lavičky – jednoduché   benches – simple

lavičky s opěradlem   benches with backrest

dětské lavičky a stolky   child´s benches and tables

restaurační stoly   restaurant tables

sklopné sedáky   collapsable seats

odpadkové koše   rubbish-bins

49



Toto hřiště je ukázkou zakázkové výroby přesně na přání zákazníka.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BYLA:
– studie a návrh hřiště
– konzultace a prověření terénu
– vlastní realizace
– certifikace autorizovaným certifikačním ústavem TZÚS
– uvedení hřiště do provozu – Provozní  a Návštěvní řád
– proškolení pracovníků údržby – Kniha kontrol a údržby
– ZÁRUČNÍ a POZÁRUČNÍ roční povinné kontroly ZDARMA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

CUSTOM ORDER OF PLAYGROUND
EXAMPLE OF OUR PLAYGROUND SYSTEM IN CHLUMEC NAD CIDLINOU
This playground is custom order – everything was for the wish of the customer.
INCLUDED: 
–  concept and design of the playground
–  consultancy and landscape auditing
–  realization
–  certification by supremacy certificated  institute TZÚS
–  starting-up of the playground – Functional and visiting order
–  training of the service workman – The book of control and service 
–  GUARANTEE and POSTGUARANTEE year compulsory service FOR FREE

UKÁZKA REALIZACE HŘIŠTĚ CHLUMEC NAD CIDLINOU V ČR
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ALTÁNY A ZAHRADNÍ DOMKY
K dětským hřištím dodáváme taktéž altánky a zahradní domky. Přestože se na tato zařízení 
nevztahuje již norma 1176 (nejsou to hrací prvky), navrhujeme na hřiště vždy také modely, které 
bezpečnostní nároky splňují.

SUMMERHOUSES AND GARDEN HOUSES
In addition to playground systems we also offer summerhouses. Although summerhouses do not 
need to have EN1176 certification (because they are not playground components), we offer only 
certificated summerhouses on the playgrounds.

51



SHOWROOM – PRODEJNA
Otevírací doba: 8.00–16.00

Březová 3, 286 01 Čáslav, Czech Republic
Vaše specialistka paní Špásová, tel.: 724 102 533

www.monkeys.cz
www.ceskahriste.cz      www.herold-playground.com

www.monkeys.cz  www.skluzavky.cz

www.lepor.cz www.kingscolor.webnode.cz

NAŠE DALŠÍ KATALOGY  OUR OTHER CATALOGUES

ZAHRADNÍ DOMKY
NA ZAHRADU

BEAR COUNTY

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
NA ZAHRADU

BEAR COUNTY

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
NA ZAHRADU
JUNGLE GYM

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
NA ZAHRADU

MONKEY´S HOME

ZAHRADNÍ DOMKY
NA ZAHRADU

PALMAKO

www.domky-herold.cz


