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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
jsem rád, že Vám mohu představit náš třetí „velký“ katalog dětských hřišť 
a doplňků.

Již 10 let se snažíme naslouchat přáním dětí a vytvářet takové 
„legrácky“, které se jim líbí, baví se na nich, podporují jejich tvořivost 
a zároveň jejich zdraví. 

Všechna hřiště jsou vyrobena v České republice a jsou doplněna 
komponenty ze zemí EU.

Na vývoji se podílí designéři spolu s dětmi. Každý výrobek prochází 
důkladným procesem schvalování, návrhů, testů, až do chvíle, pokud vše není 
„tak jak má být“.

Radek Herold

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:
Veškeré uvedené zboží a ještě mnohem více si můžete v klidu objednat 
na našich e-shopech:  

Většinu zboží (malé i velké) Vám ZDARMA /nad 4000,– Kč s DPH/ dovezeme domů, 
na Vaši zahradu, po celé ČR. Více o dopravě na našich webových stránkách.

V průběhu sezóny (duben-září) Vám většinu výrobků doručíme max. do 2-5 dnů 
po celé ČR, více na webových stránkách.

Přestože většina výrobků je vyráběna systémem „TO ZVLÁDNEŠ*“, nabízíme 
Vám poradenství a montáže po celé ČR. Cenu montáže u jednotlivých výrobků 
naleznete na webových stránkách.
*Nutné nářadí - aku vrtačka, nástavce pro vruty - PZ křížový a Torx , brusný papír, gumovou paličku, malé 
truhlářské svěrky ...

Pošlete nám fotografii Vaší zahrady a my Vám ZDARMA zpracujeme 2D návrh
a navrhneme zajímavá a bezpečná řešení pro Vaše nové hřiště.

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

2 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



Bezpečnost a kvalita. Veškeré hrací prvky mají 
požadované certifikáty a atesty. Ke všem našim 
hřištím ZDARMA dodáváme bezpečnostní kryty 
– z pěnového PE (certifikát Bezpečná hračka).

DŘEVO – Masivní mimostředové (severský smrk) dřevo (nepraská od jádra). 
Na nosné konstrukce používáme lepené hranoly, většina nosných konstrukcí 
impregnována hnědou  impregnací.

PLASTY – Testované plasty s UV filtrem (menší blednutí barev), celoprobarvené 
bez tox. látek. Veškeré plasty jsou mrazuvzdorné a není je třeba přes zimu 
ukrývat.

KOV + SPOJOVACÍ MATERIÁL – Většinou zinkované nebo komaxitem upravené 
kovové součástky. Pevnost spojů zaručují kvalitní spojovací materiály. 

PROVAZY A SÍTĚ – Pro výrobu provazů a sítí jsou použity kvalitní 
přírodní (juta) i umělé materiály s certif. bezpečnostními prvky. 
Nepoužíváme sponky ani hřebíky – pouze kvalitní spojovací 
materiál: pozinkované vruty a pevnostní vruty RAPID – Torx 
a chránicí bezpečnostní krytky!

       VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ SPOJE DOPORUČUJEME PODLEPIT VODOVZDORNÝM 
LEPIDLEM D4.

Na skluzavky MONKEY'S HOME – záruku 7 let. Na dětská hřiště MH EKOLINE 
a HEROLD VARIANT poskytujeme záruku 5 let na dřevěnou konstrukci.
Záruka se vztahuje při uložení hřiště na štěrkové lože a při nátěru 1x za dva roky, nátěrem 
Lignofix, nebo Remmers.

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

NOSNOST VÝROBKU
př. 70 kg = jednotlivá
3 x 50 kg = společná

URČENO PRO VĚK
př. 3 - 12 let

BALENÍ OBSAHUJE
např. návod, spoj. materiál
houpací háky, volant, dalekohled…

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ekologická impregnace / 
čisté dřevo bez povrchové 
úpravy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
skluzavky, houpačky,
provazy...

BARVA SKLUZAVKY
možnosti barevného provedení

VYSVĚTLIVKY:

3*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMEKUBÍK ALENKA 135

150

Dřevěné díly (předvrtané a zčásti 
smontované), vrchní nosný hra-
nol 6 x 120 cm, barvené kovové 

díly, spojovací materiál, zavrtávací kotvy 
pro výbornou stabilitu hřiště, houpací 
háky ze silonovým pouzdrem.
Houpačky dle výběru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčásti 
smontované), vrchní nosný 
hranol 6 x 120 cm, barvené 

kovové díly, spojovací materiál, zavrtávací 
kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
houpací háky ze silonovým pouzdrem.
Houpačky dle výběru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčásti 
smontované), vrchní nosný hra-
nol 6 x 120 cm, barvené kovové 

díly, spojovací materiál, zavrtávací kotvy 
pro výbornou stabilitu hřiště, houpací 
háky ze silonovým pouzdrem.
Skluzavka a houpačka dle výběru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčásti 
smontované), vrchní nosný hra-
nol 6 x 120 cm, barvené kovové 

díly, spojovací materiál, zavrtávací kotvy 
pro výbornou stabilitu hřiště, houpací 
háky ze silonovým pouzdrem.
Skluzavka a houpačky dle výběru.
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MONTÁŽ
(cca 1–2 hodiny, 1–2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 1–2 hodiny, 1–2 osoby)

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm

120 kg
1 osoba

140 kg
2 osoby

ekologická hnědá impregnace

ekologická hnědá impregnace

300 cm

230 cm

23
5 c

m

20
0 c

m

135 150

135 150

3+ 3+

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

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

150 kg 150 kg
2 osoby 2 osoby

150 kg 150 kg
2 osoby 2 osoby

ekologická hnědá impregnace

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMEDINO JESICA135

150
200
235

3+ 3+

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

4 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
houpací háky ze silonovým pouzdrem.
Lano z PP spojené plastovými kulatými 
spojkami. Skluzavka a houpačka dle vý-
běru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
houpací háky ze silonovým pouzdrem.
Lano z PP spojené plastovými kulatými 
spojkami. Skluzavka a houpačka dle vý-
běru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
houpací háky ze silonovým pouzdrem.
Lano z PP spojené plastovými kulatými 
spojkami.  Skluzavka a houpačka (typ 
hnízdo) dle výběru.
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 3–4 hodiny 1–2 osoby)

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

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 3–4 hodiny 1–2 osoby)

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMEHONZÍK 150 A HONZÍK 150 B

3+ 3+

MONKEY’S
HOME HONZÍK 150 HNÍZDO

3+

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

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 3–4 hodiny 1–2 osoby)

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

NOVINKA
2014
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Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
lezecí kameny, lano z PP spojené plasto-
vými kulatými spojkami,, houpací háky ze 
silonovým pouzdrem.
Houpačka dle výběru.

Dřevěné díly (předvrtané 
a zčásti smontované), barvené 
kovové díly, spojovací materiál, 

zavrtávací kotvy pro výbornou stabilitu 
hřiště, lezecí kameny – umělý kámen 
nebo stabilní plast, pp lano, kovové 
pozinkované profily s držáky houpacích 
háků se silikonovými pouzdry.

Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
provaz, lezecí kameny, lano z PP spojené 
plastovými kulatými spojkami, houpací 
háky ze silonovým pouzdrem.
Houpačka dle výběru.

Dřevěné díly (předvrtané a zčás-
ti smontované), barvené kovové 
díly, spojovací materiál, zavrtá-

vací kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, 
nosný hranol vyztužen pozinkovaným 
kovovým profilem 60 x 40 mm, lezecí ka-
meny – umělý kámen nebo stabilní plast, 
pp lano, houpací háky ze silonovým pouz-
drem.
Houpačky dle výběru.

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

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

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm

70 kg houpačka
140 kg konstrukce

140 kg
2 osoby

ekologická hnědá impregnace

ekologická hnědá impregnace

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

70 kg houpačka
140 kg konstrukce

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

280 cm

400 cm

23
5 c

m
MONKEY’S

HOME
MONKEY’S

HOMELÁDÍK A LÁDÍK B
3+ 3+

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMELÁDÍK C LÁDÍK DVOJČE

3+ 3+

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

70 kg houpačka
150 kg konstrukce

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

280 cm

280 cm
300 cm

350 cm

23
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m

23
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280 cm

400 cm

23
0 c

m

6 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



eko-line

eko-line

eko-line

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMETOM SPORT

3+ 3+

Přesně nakrácené dřevěné 
díly – prkenná výplň a podlaha 
18 x 140 mm, střecha palub-

ky 19 mm, hranoly 45 x 70 mm, nosné 
hranoly – lepené 90 x 90 mm, zavrtávací 
kotvy pro výbornou stabilitu hřiště, plas-
tový erb, ochranné polštářky, síťka proti 
kočkám, štítové trojúhelníky, špičkové 
spojovací vruty Rapid, barvená sedátka, 
teleskop, podložka pod skluzavku, lepi-
dlo, 2 ks madla, podložka pod pískoviště, 
kovové pozinkované-barvené stupáky.

Přesně nakrácené dřevěné 
díly – prkenná výplň a podlaha 
18 x 140 mm, střecha palubky 

19 mm, hranoly 45 x 70 mm, nosné hra-
noly – lepené 90 x 90 mm, zavrtávací kotvy 
pro výbornou stabilitu hřiště, volant, po-
žární tyč, ochranné polštářky, síťka proti 
kočkám, štítové trojúhelník, špičkové 
spojovací vruty Rapid, barvená sedátka, 
teleskop, volant, dopadová podložka pod 
skluzavku, lezecí kameny - stabilní plast.
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

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

150 kg
2–3 osoby

ekologická tlaková impregnace
hnědá

MONTÁŽ
(cca 4–5 hodiny, 2 osoby)

MONKEY’S
HOME TURRET

3+

Přesně nakrácené dřevěné 
díly – prkenná výplň a pod-
laha 18 x 140 mm, hranoly 

45 x 70 mm, nosné hranoly – lepené 
90 x 90 mm, barvené kovové díly, spojova-
cí materiál, zavrtávací kotvy pro výbornou 
stabilitu hřiště, ochranné polštářky, síťka 
proti kočkám, štítové trojúhelníky, špič-
kové spojovací vruty Rapid, barvená se-
dátka, dopadová podložka pod skluzavku, 
lezecí kameny – stabilní plast.

350 cm

110 cm

120 cm

110 cm

24
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m
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m

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

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 4–5 hodiny, 2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 4–5 hodiny, 2 osoby)

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

ukázka balení TURRET
eko-line

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

7*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



UKÁZKY MOŽNOSTÍ
TOM + DOUBLE SwINg

TURRET + DRAg & SwINg

TURRET + ONE SwINg

320 cm

420 cm

450 cm

340 cm

500 cm

420 cm

350 cm

350 cm

SPORT + BANK + TURRET
NÁSTUPNÍ RAMPA S PROVAZEM

BONUS
ke skluzavkám MH*

8 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



200–210 cm

PŘÍSTAVNÉ MODULY

Nosné hranoly 45 x 70 mm, lávka – modřínové profily 
24 x 146 x 700 mm, nosné PP lano s ocelovou výstelkou, 
ochranná boční síť, spojovací vruty Rapid.

BANg

Nosné hranoly 90 x 90 mm,vrchní nosný hranol 60 x 120 mm, houpač-
kové háky se silikonovým pouzdrem, speciální vruty Rapid, spopjovací 
hranoly 45 x 70 mm, houpačka dle výběru, 2 x zavrtávací kotvy součástí.

ONE SwINg 205 /tOM, SpOrt, turrEt/
230 /grEtEl, HaNSEl/

Nosné hranoly 90 x 90 mm, vrchní nosný hranol 60 x 120 mm, houpačkové háky se silikono-
vým pouzdrem, speciální vruty Rapid, spojovací hranoly 45 x 70 mm, houpačky dle výběru,  
2 x zavrtávací kotvy součástí.

DOUBLE SwINg 205 /tOM, SpOrt, turrEt/
230 /grEtEl, HaNSEl/

Hranol 90 x 90 x 1200 mm, chranící plastová krytka, pozinkovaná 
kotva k zabetonování, barvená tyč 1200 mm, spojovací vruty Rapid.

gYM /tOM, SpOrt, turrEt, grEtEl, HaNSEl/

Dřevěné impregované díly – nosné hranoly 90 x 90 mm, hranoly 45 x 70 mm, pr-
kenná výplň 18 x 140 mm, PP lano, kovové pozinkované-barvené stupáky, lezecí 
kameny – umělý kámen nebo stabilní plast, houpačkové háky se silikonovými 

pouzdry, kovové pouzdro k uchycení, kovové zavrtávací kotvy, houpačka dle výběru.

DRAg & SwINg /grEtEl, HaNSEl, turrEt/
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VHODNÉ I K VARIANTŮM

9*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



eko-line eko-line

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOMEgRETEL HANSEL

3+ 3+

UKÁZKA gRETEL
+ DOUBLE SwINg

Přesně nakrácené dřevěné 
díly – prkenná výplň a podlaha 
18 x 140 mm, palubková střecha 

19 mm, hranoly 45 x 70 mm, nosné lepené  
hranoly 90 x 90 mm, ochranné polštářky, 
síťka proti kočkám, štítové trojúhelníky, 
špičkové spojovací vruty Rapid, zavrtáva-
cí kotvy, barvená sedátka, vlaječka, pro-
vazový žebřík, dalekohled, podložka pod 
skluzavku, lepidlo, 2 ks madla, podložka 
pod pískoviště, kovové pozinkované-bar-
vené stupáky, skluzavky 2,9 m dle výběru.

Přesně nakrácené dřevěné 
díly – prkenná výplň a podlaha 
18 x 140 mm, střecha palub-

ky 19 mm, hranoly 45 x 70 mm, nosné 
hranoly – lepené 90 x 90 mm, ochranné 
polštářky, síťka proti kočkám, štítové troj-
úhelníky, špičkové spojovací vruty Rapid, 
zavrtávací kotvy, barvená sedátka, vlaječ-
ka, lezecí kameny – stabilní plast, požární 
tyč, dalekohled, podložka pod skluzavku, 
lepidlo, 2 ks madla, podložka pod písko-
viště, kovové pozinkované-barvené stupá-
ky, skluzavky 2,9m dle výběru.

MONTÁŽ
(cca 5 hodin, 2 osoby)

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

severský smrk, nosné hranoly 
9 x 9 cm, hranolky 4,5 x 7 cm,
prkenná výplň 18 mm

150 kg
2–3 osoby

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(cca 5–6 hodin, 2 osoby)

severský smrk, nosné hranoly 
9 x 9 cm, hranolky 4,5 x 7 cm,
prkenná výplň 18 mm

130 cm

130 cm

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm
400 cm

380 cm

430 cm

280 cm

350 cm
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500 cm

350
 cm

UKÁZKA HANSEL
+ ONE SwINg

BONUS
ke skluzavkám MH*

10 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



ukázky možností

gRETEL + BANK+ TURRET

HANSEL + DRAg & SwINg

gRETEL + DRAg & SwINg

440 cm

500 cm

295 cm

400 cm

490 cm

400 cm 380 cm

11*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



SwAY 205

SwAY 230

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

eko-line

eko-line

Dřevěné díly, vrchní nosný hranol 
6 x 120 cm, spojovací materiál 
Rapid, 4 zavrtávací kotvy pro 

výbornou stabilitu hřiště, houpací háky ze 
silonovým pouzdrem.
Houpačky dle výběru.

Dřevěné díly, vrchní nosný hranol 
6 x 120 cm, spojovací materiál 
Rapid, 4 zavrtávací kotvy pro 

výbornou stabilitu hřiště, houpací háky ze 
silonovým pouzdrem.
Houpačky dle výběru.

MONTÁŽ
(cca 1–2 hodiny, 1–2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 1–2 hodiny, 1–2 osoby)

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm

140 kg
2 osoby

140 kg
2 osoby

ekologická hnědá impregnace

ekologická hnědá impregnace

280 cm

300 cm

23
0 c

m

3+

3+

250 cm

300 cm

20
5 c

m

12 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HOUPAČKY

houpačka DŘEVĚNÉ
PRKÉNKO (lakovaná)

houpačka BABY 3 v 1

houpačka MÍČ

houpačka DUO SWIFT

houpačka HNÍZDO SQUARO houpačka HNÍZDO CALADIN houpačka HNÍZDO SWIBEE houpačka HNÍZDO OVÁL

houpačka DUO FLO

houpačka DISK houpačka PNEUMATIKA

houpačka BABY LUX houpačka BABY 3 v 1 TRIX

houpačka SEDÁK houpačka PRAK houpačka BABY

MONKEY’S
HOME

13*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



SKLUZAVKY

eko-line

– nejnižší cena se zarukou 3 roky
– 4 barvy

– s přípojkou na vodu, samolepky  
a podložka pod skluzavku – ZDARMA

Schůdky ke skluzavkám
pro 2,9 a 2,28 m 

Tobogán MH

skluzavka MH 1,16 mskluzavky MH 2 mskluzavky MH 2,9 mskluzavka MH 2,28 m

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME eko-line

SKLUZAVKY

SKLUZAVKY

210 cm

210 | 255 cm

210 | 255 cm

255 cm 183 cm 132 cm

12
0 c

m
12

0 
| 1

50
 cm

12
0 

| 1
50

 cm

15
0 c

m

10
5 c

m

60
 cm

15
0 c

m

228 cm

290 cm

205 cm

118 cm

228 | 290 cm
228 | 290 cm

BONUS
ke skluzavkám MH*

14 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



DOPLŇKY

kreslicí tabule MH zrcadlo HAHA zvonek MH

teleskop MH

dalekohled HM

hrací pole OXO

teleskop STAR dalekohled STAR stůl a sedačky PIKNIC

dopisní schránka MH kormidlo STAR telefon MH

volant MH periskop MH kormidlo MH

15*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



gYMNASTIKA

hrazda dřevěná MH

lanová dráha MH

šplhací lano MH

kovové příčky k žebříku

šplhací spirála kovová MH šplhací tyč MH lezecí kameny MH

hrazda kovová 900 /1250 mm MH

lezecí kameny – umělý kámen

lezecí síť 1,25 x2 m lezecí síť 1,5 x 2 m lezecí síť 0,75 x 2 m

provazový žebřík 
5-6-7 příček

provazový žebřík
do trojúhelníku MH

provazový žebřík
do čtverce MH

hrazda dřevěná s plastovou 
rukojetí MH

dřevěné kruhy HM houpačka VENTOLINO

16 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



BERUŠKA

BROUČEK

60
 cm

70
 cm

60 cm

ZPŮSOB UKOTVENÍ
Pozn.: doporučená veli-
kost betonového základu 
35 x 35 x 60 cm. 

10 cm

60 cm

HORSE

PONNY
HOUPADLA HOUPADLA
KONÍK

3+ 4–12

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.

SM hoblované profily,
hranoly 12 x 12 cm

100 kg
1 osoba

ekologická tlaková impregnace 
hnědá / ekologické barvy

MONKEY’S

LETADLO

17*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



KROKODÝL SCOOTER

PESVELRYBAŽIRAFA

TULEŇDRAK

ZPŮSOB KOTVENÍ

AUTÍČKO

HOUPADLA KBT 4–12

Obsahuje plastové díly PE, pružina (barva pružiny vyhrazena)  
+ kotva k betonování. Dodáváno v demont provedení.

tvrzený PE
plast 19 mm

< 1 m

 50 kg
 max. 1 dítě

různé barvy plastu

18 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HRAVÉ LAVIČKY 2+

délka 200 cm
šířka 40 cm 
výška 50 cm

délka 90 cm
šířka 40 cm 
výška 45 cm

délka 180 cm
šířka 40 cm 
výška 45 cm

délka 100 cm
šířka 40 cm 
výška 25 cm

délka 170 cm 
šířka 40 cm 
výška 76 cm

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

LOĎ

AUTO

VAgON

LOKOMOTIVA

MONKEY’S
HOME AUTO VELKÉ

LETADLO
délka 180 cm
šířka 150 cm 
výška 40 cm

Veškeré lavičky jsou dodávány 
SMONTOVANÉ.
Zavrtávací kotvy nejsou součástí balení.

hoblované profily SM
masivní hranoly 12 x 12 cm

350 kg
2-4 osoby

ekologická hnědá impregnace
nebo ekologické barvy

19*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



PÍSKOVIŠTĚ

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

FILIP

BETTY 150

MONKEY’S
HOME BETTY 180

délka 120 cm
šířka 120 cm 
výška 15 cm

délka 150 cm
šířka 150 cm 
výška 19 cm

délka 130 cm
šířka 134 cm 
výška 22 cm

délka 130 cm
šířka 134 cm 
výška 22 cm

délka 180 cm
šířka 150 cm 
výška 19 cm

Dřevěné díly (prkenná výplň 18 mm a frézované profily 9 x 9 cm), spojovací materiál. 
Podložka proti prorůstání není součástí balení – DOPORUČUJEME PŘIKOUPIT.

Součásti: dřevěné díly, barvená 
sedátka, spojovací materiály, 
návod, volitelné příslušenství – 

síťka proti kočkám

SM hoblované profily,
stěna 18 mm

SM hoblované profily
18 mm – prkenná výplň,
hranolky 4,5 x 7 cm

MONTÁŽ
(cca 0,5 hodiny, 1 osoby)

MONTÁŽ
(cca 0,5 hodiny, 1 osoby)

150 kg
2-3 osoby

150 kg
2-3 osoby

čisté dřevo bez povrchové úpravy
(možnost impregnace*)

čisté dřevo bez povrchové úpravy
(možnost impregnace*)

3+

HANIČKA 1 HANIČKA 2

20 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



NÁBYTEK

HErOlD
VarIaNt

HErOlD

HErOlD

HErOlD
VarIaNt MINIMINISTOLEČEK

LAVIČKA

PIKNIK STOLEČEK

LAVIČKA
délka 60 cm
šířka 15 cm 
výška 20 cm

délka cm
šířka cm
výška cm

délka cm
šířka cm
výška cm

délka 60 cm
šířka 30 cm 
výška 50 cm

SM hoblované profily, desky 18 mm
nosné hranolky 45 x 70 mm

SM hoblované profily, desky 18 mm
nosné hranolky 45 x 70 mm

100 kg
2 osoby

100 kg
2 osoby

ekologická hnědá impregnaceekologická hnědá impregnace

Stoleček a lavička jsou 
dodávány SMONTOVANÉ.

STOLEČEK Fandy

ŽIDLIČKY Fandy

21*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



HŘIŠTĚ NA DOMA
vhodné pro malé byty např. v panelovém domě

NOVINKA V ČR

HD 120 mini

HD 240 mini

Materiál: nosné lepené SM hranoly 90 x 90 mm, kovové spojovací barvené plechy, spojovací 
materiál – Rapid, kovové barvené stupáky, stavěcí pozinkované nohy, upevňovací plechy, kotevní 
technika, 2 houpačkové masivní úchyty s mosaznými pouzdry, houpačka dle výběru.

60 cm

24
0–

30
0 c

m

120 cm

22 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



POSTELE & PALANDY

Spojovací materiál, rošt, lezecí 
kameny – plast, návod na sestavení. 
Neobsahuje: matraci, olej...

severský smrk – nelakovaný
hoblovaný povrchově neupravený 
profil 26 x 135 mm

100 kg
1–2 osoby

ekologická hnědá impregnace

23*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



DĚTSKÉ KOUTKY

HRACÍ PANELY

24 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD CHALOUPKA

270  cm
200

 cm

270 cm

23
0 c

m

KANADSKÝ ŠINDEL

ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

VNITŘNÍ PATRO
– až pro 3 osoby
– ideální pro letní přespání

3+

Dřevěné panelové díly (předvrtané a zčásti smontované), 
spojovací materiál, zavrtávací kotvy, otevíratelná okna 
s netříštivými skly (plexisklo), pevná podlaha je součástí 

domečku, částečná půdní vestavba se žebříkem – ideální pro letní 
přespání        (max. 3 osoby). Lavičky jsou součástí dodávky. Domeček 
dodáváme v základní verzi nezateplený.

MONTÁŽ
(cca 8 hodiny, 3 osoby)

hoblované profily SM
síla stěny 19 mm

350 kg
3 osoby

ekologická hnědá impregnace

25*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



HEROLD CHALOUPKA MINI

ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

Dřevěné panelové díly, spojovací 
materiál, zavrtávací kotvy, otevíratelná 
okna s netříštivými skly (plexisklo), 

pevná podlaha je součástí domečku, částečná 
půdní vestavba se žebříkem – ideální pro letní 
přespání        (max. 2 děti). Domeček dodáváme 
v základní verzi nezateplený.

MONTÁŽ
(cca 8 hodiny, 3 osoby)

hoblované profily SM
síla stěny 19 mm

200 kg
2 osoby

přírodní neošetřené dřevo

140  cm

160 cm

203 cm

21
0 c

m

VNITŘNÍ PATRO
– pro 1–2 děti
– ideální pro letní přespání

26 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD ELIŠKA

152 cm

170 cm

16
5 c

m

ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

MONKEY’S
HOME DAVID ONDRÁŠEK

104 cm 104 cm129 cm 129 cm

16
0 c

m

16
0 c

m

UKÁZKA BAREVNÝCH VARIANT

2+

2+

MONTÁŽ
(cca 3 hodiny, 1–2 osoby)

SM hoblované profily, stěna 
14 mm střešní profil 19 mm

200 kg
2 osoby

čisté dřevo bez povrchové úpravy
(možnost impregnace*)

MONTÁŽ
(cca 2 hodiny, 1–2 osoby)

SM hoblované profily, stěna 
19 mm střešní profil 19 mm

100 kg (nosnost střechy)
2 osoby

čisté dřevo bez povrchové úpravy
(možnost impregnace*)

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 
(impregnováno).

3+

VNITŘNÍ PATRO
– pro 1–2 děti
– ideální pro letní přespání

27*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



MONKEY’S
HOME DAVID 60

22
0 c

m

PODESTA
impregnovaná lepené 
nosné hranoly 9 x 9 cm

ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

Dřevěné díly (palubky 
a frézované profily), spojovací 
materiál, panty k oknům 

a dveřím – zinkované. Nalézací 2x 
„slepičí žebříky“. Dveře se zárubněmi 
a 2x okno s rámem. Podesta pod 
domek je vyrobena  z impregnovaných 
hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, 
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. 
Součástí balení jsou BEZPEČNOSTNÍ 
POLŠTÁŘKY,
plastové kryty hranolů a zavrtávací kotvy.

SM hoblované profily,  
stěna 14 mm
střešní profil 19 mm

150 kg
2 osoby

čisté dřevo bez povrchové 
úpravy (možnost impregnace*)

MONTÁŽ
(cca 4 hodiny, 2 osoby)

3+

220 cm

110 cm

60
 cm

250 cm

– dodáváme v přírodním provedení
– barvení na zakázku

28 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

ke každému domečku
ZDARMA číslo popisné
viz SOUTĚŽ

420 cm

470 cm390 cm

620 cm

620 cm490 cm

... s FLY 145 D II ... s DRAG & SWING... s FLY 145 D I
s tobogánem

MONKEY’S
HOME

MONKEY’S
HOME

DAVID 100

DAVID 145

420 cm

110 cm
180 cm

26
0 c

m

10
0 c

m

500 cm

180 cm

31
0 c

m

14
5 c

m

Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty 
k oknům a dveřím – zinkované. Nalézací 1x příčkový žebřík a úchytné 
madlo. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta pod domek je 

vyrobena  z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné 
hranoly 9 x 9 cm. Součástí balení jsou BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘKY,     plastové 
kryty hranolů a zavrtávací kotvy.

Dřevěné díly (palubky a frézované profily), spojovací materiál, panty 
k oknům a dveřím – zinkované. Nalézací 1x příčkový žebřík a úchytné 
madlo. Dveře se zárubněmi a 2x okno s rámem. Podesta pod domek je 

vyrobena  z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné 
hranoly 9 x 9 cm. Součástí balení jsou BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘKY,     plastové 
kryty hranolů a zavrtávací kotvy.

SM hoblované profily,  
stěna 14 mm
střešní profil 19 mm

SM hoblované profily,  
stěna 14 mm
střešní profil 19 mm

150 kg
2 osoby

250 kg
3 osoby

čisté dřevo bez povrchové 
úpravy (možnost impregnace*)

čisté dřevo bez povrchové 
úpravy (možnost impregnace*)

MONTÁŽ
(cca 5 hodiny, 2 osoby)

MONTÁŽ
(cca 5 hodiny, 2 osoby)

3+

BONUS
ke skluzavkám MH*

BONUS
ke skluzavkám MH*

29*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



HEROLD VARIANT 150 A

... s FLY 150 V II

... s FLY 150 V I

... DRAG & SWING

... HANG s houpačkou

260 cm

135 cm135 cm 370 cm

30
5 c

m

15
0 c

m

330 cm

330 cm

670 cm

610 cm

340 cm

260 cm

670 cm

610 cm

3+

Dřevěné předvrtané a smontované díly, spojovací materiál, kovový celobarevný štít. Podesta je vyrobena 
z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. Střecha z frézovaných 
střešních profilů. Pískoviště pod sestavou 135 x 135 cm s masivním sedákem. Součástí balení jsou: zavrtávací 

kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, houpačkové háky se silonovými pouzdry,       BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘKY 2 ks, 
plastová madla, šplhací provaz.

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(max. do 1 hodiny, 2 osoby)

BONUS
ke skluzavkám MH*

30 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD VARIANT 150 B

... s FLY 150 V II

490 cm450 cm

... s FLY 150 V I ... DRAG & SWING

440 cm

45
0 c

m

450 cm

500 cm

3+

450 cm
135 cm

135 cm

200 cm

30
5 c

m

15
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m

Dřevěné předvrtané a smontované díly, spojovací materiál, kovový celobarevný štít. Podesta je vyrobena 
z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. Střecha z frézovaných 
střešních profilů. Pískoviště pod sestavou 135 x 135 cm s masivním sedákem. Součástí balení jsou: zavrtávací 

kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, stěna s horolezeckými kameny, houpačkové háky se silonovými pouzdry, 
BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘKY 3 ks, plastová madla, šplhací tyč.

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(max. do 1 hodiny, 2 osoby)

BONUS
ke skluzavkám MH*

31*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



... s FLY 150 V II ... s HANG... s FLY 150 V I

420 cm

420 cm

420 cm
610 cm

660 cm

610 cm

340 cm
135 cm135 cm 370 cm

30
5 c

m

15
0 c

m

HEROLD VARIANT 150 C 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 1 hodiny, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly, spojovací materiál, kovový celobarevný štít. Podesta je vyrobena  
z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. Střecha z frézovaných 
střešních profilů. Pískoviště pod sestavou 135 x 135 cm s masivním sedákem. Součástí balení jsou: zavrtávací 

kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, houpačkové háky se silonovými pouzdry,      BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘEK 
1 ks, síťová lezecí stěna.

BONUS
ke skluzavkám MH*

32 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



... s FLY 150 V II... s FLY 150 V I

340 cm

37
0 c

m
30

5 c
m

15
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m

... s HANG a houpačkou

500 cm
550 cm 500 cm

420 cm 420 cm

340 cm

HEROLD VARIANT 150 C LUX 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 1 hodiny, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly, spojovací materiál, kovový celobarevný štít. Podesta je vyrobena  
z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. Střecha z frézovaných 
střešních profilů. Pískoviště pod sestavou 135 x 135 cm s masivním sedákem. Součástí balení jsou: zavrtávací 

kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, houpačkové háky se silonovými pouzdry,
BEZPEČNOSTNÍ POLŠTÁŘEK 3 ks, síťová lezecí stěna, baby sedák, provazový žebřík, dalekohled, volant a plastový 
tobogán.

BONUS
ke skluzavkám MH*

33*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



... s FLY 150 V II

420 cm
490 cm

30
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... s HANG

HEROLD VARIANT 150 D 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly, spojovací materiál, kovový celobarevný štít. Podesta je vyrobena 
z impregnovaných hoblovaných profilů – podlaha 18 mm, lepené nosné hranoly 9 x 9 cm. Střecha z frézovaných 
střešních profilů. 2x pískoviště pod sestavou 135 x 135 cm s masivním sedákem. Součástí balení jsou: 

zavrtávací kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, houpačkové háky se silonovými pouzdry,         BEZPEČNOSTNÍ 
POLŠTÁŘEK 4 ks, horolezecká stěna 120 cm a 50 cm (mezi věžemi), plastová madla 6x a šplhací lano.

BONUS
ke skluzavkám MH*

34 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD VARIANT 150 E 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly (střecha, podlaha, zábradlí) a stěny z 19 mm silných palubkových 
profilů. Otevíratelné okenice a dveře. Součástí balení: kovové štítové plechy, bezpečnostní polštářky, plastová 
madla, lanový provaz, šplhací lano, masivní houpačkové háky se silikonovými pouzdry, žebříky s kovovými 

příčkami, spojovací materiál – vruty Rapid, zavrtavací pozinkované kotvy.

NOVINKA
Květen 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*
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HEROLD VARIANT 150 F 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly (střecha, podlaha, zábradlí) a stěny z 19 mm silných palubkových 
profilů.Pískoviště 135 x 135 cm s masivními sedáky. Otevíratelné okenice.
Součástí balení: kovové štítové plechy, bezpečnostní polštářky, plastová madla, lanový provaz, šplhací lano, 

masivní houpačkové háky se silikonovými pouzdry, žebříky s kovovými příčkami, spojovací materiál – vruty Rapid.
zavrtavací pozinkované kotvy.

NOVINKA
PODZIM 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*

36 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD VARIANT 150 FARMÁŘ 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 5 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly (střecha, podlaha, zábradlí) a stěny z 19 mm silných palubkových 
profilů.Pískoviště 135x135 cm s masivními sedáky.
Součástí balení: kovové štítové plechy,bezpečnostní polštářky, plastová madla, lanový provaz, šplhací lano, 

masivní houpačkové háky se silikonovými pouzdry, žebříky s kovovými příčkami, spojovací materiál – vruty Rapid.
zavrtavací pozinkované kotvy.

NOVINKA
PODZIM 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*
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HEROLD VARIANT 150 g 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 6–8 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly (podesta pod řetězovým mostem, výplň zábradlí, podlahy – 18 mm 
impregnovaná prkna) smontované střechy s frézovaných profilových impregnovaných prken. 2 x pískoviště 
pod věžemi, lezecí žebříky s kovovými stupáky.Pohyblivý řetězový most s kovovými madly .Pohyblivé hranoly 

90x90 mm.
Součástí balení: bezpečnostní polštářky, plastová madla, spojovací materiál – vruty Rapid, krytky sloupů pohyblivého 
mostu, kovové štítky pod štítem střechy, zavrtávací kotvy.

NOVINKA
PODZIM 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*

38 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



HEROLD VARIANT MAX – A 3+

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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly. Podesta, stěny, výplň zábradlí 18 x 140 mm, nosné lepené hranoly 
90 x 90 a 45 x 90 mm. Spojovací materiál, kovový pozinkovaný štít. Střecha z frézovaných profilů, okenka 
s okenicemi a se dveřmi, prkenná podlaha součástí.

Součástí balení: zavrtávací kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, bezpečnostní polštářky, plastové lezecí kameny, 
plastová madla, provazový žebřík a šplhací lano.

NOVINKA
2014

BONUS
ke skluzavkám MH*
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly, vodovzdorná překližka 15 mm. Podesta, stěny, výplň zábradlí 18 x 140 
mm, nosné lepené hranoly 90 x 90 a 45 x 90 mm. Spojovací materiál, kovový pozinkovaný štít. Střecha 
z frézovaných profilů, pískoviště pod sestavou s barvenými sedátky.

Součástí balení: zavrtávací kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, bezpečnostní polštářky, plastové lezecí kameny, 
plastová madla, provazový žebřík a šplhací lano.

HEROLD VARIANT MAX – B 3+

NOVINKA
LÉTO 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*

40 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



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

200 kg
3-4 osoby

ekologická hnědá impregnace

RYCHLÁ MONTÁŽ
(cca do 3 hodin, 2 osoby)

Dřevěné předvrtané a smontované díly, vodovzdorná překližka 15 mm. Podesta , stěny domečku, výplň zábradlí 
18 x 140 mm, nosné lepené hranoly 90 x 90 a 45 x 90 mm. Spojovací materiál, kovový pozinkovaný štít. Střecha 
z frézovaných profilů, okenka bez okenic, podlaha 18 mm.

Součástí balení: zavrtávací kotvy, příčkový žebřík s kovovými stupáky, bezpečnostní polštářky, plastové lezecí kameny, 
plastová madla, provazový žebřík a šplhací lano.

HEROLD VARIANT MAX – C 3+

NOVINKA
LÉTO 2014

BONUS
ke skluzavkám MH*

41*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE
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HEROLD AFRICA 150 S 3+

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

350 kg
5-7 osob

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

Dřevěné díly – předvrtané profily, nosné trámy 9 x 9 cm, houpačkové rameno 8 x 12 cm, lezecí provazový žebřík. 
Masivní střecha z profilovaných střešních šindelů, bezpečnostní polštářky, lezecí stěna, trojcestný příčkový 
žebřík,      kovové spojovací plechování a pevnostní RAPID vruty, závěsné lano nad lezecí stěnou, 4x závrtné 

kotvy, natloukací kotvy 2 ks, houpačkové háky se silonovými novými pouzdry 6x a skluzavka 3 m. Pozn.: disk a houpačka 
nejsou součástí balení.

BONUS
ke skluzavkám MH*

DOPORUČUJEME
prO 1–3 rOKY

DOPORUČUJEME
prO 3+ lEt

42 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.
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HEROLD AFRICA 150 T 3+

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

350 kg
5-7 osob

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

Dřevěné díly – předvrtané profily, nosné trámy 9 x 9 cm, houpačkové rameno 8 x 12 cm, lezecí provazový žebřík. 
Masivní střecha z profilovaných střešních šindelů, bezpečnostní polštářky, lezecí stěna, trojcestný příčkový 
žebřík,        kovové spojovací plechování a pevnostní RAPID vruty, závěsné lano nad lezecí stěnou, 4x závrtné 

kotvy, natloukací kotvy 2 ks, houpačkové háky se silonovými novými pouzdry 6x a tobogán. Pozn.: disk a houpačka 
nejsou součástí balení.

BONUS
ke skluzavkám MH*

DOPORUČUJEME
prO 1–3 rOKY

DOPORUČUJEME
prO 3+ lEt

43*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

350 kg
5-7 osob

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

HEROLD KONgO 150 S 3+

Dřevěné díly – předvrtané profily, nosné trámy 9 x 9 cm, lezecí provazový žebřík. Masivní střecha 
z profilovaných střešních šindelů, bezpečnostní polštářky, lezecí stěna, trojcestný příčkový žebřík,
kovové spojovací plechování a pevnostní RAPID vruty, závěsné lano nad lezecí stěnou, 4x závrtné kotvy, 

natloukací kotvy 2 ks, houpačkové háky se silonovými novými pouzdry 6x a skluzavka 3 m. Pozn.: houpačka není 
součástí balení.

BONUS
ke skluzavkám MH*

DOPORUČUJEME
prO 1–3 rOKY

DOPORUČUJEME
prO 3+ lEt

44 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

350 kg
5-7 osob

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

HEROLD KONgO 150 T 3+

Dřevěné díly – předvrtané profily, nosné trámy 9 x 9 cm, lezecí provazový žebřík. Masivní střecha z profilovaných 
střešních šindelů, bezpečnostní polštářky, lezecí stěna, trojcestný příčkový žebřík,     kovové spojovací 
plechování a pevnostní RAPID vruty, závěsné lano nad lezecí stěnou, 4x závrtné kotvy, natloukací kotvy 2 ks, 

houpačkové háky se silonovými novými pouzdry 6x a tobogán. Pozn.: houpačka není součástí balení.

BONUS
ke skluzavkám MH*

DOPORUČUJEME
prO 1–3 rOKY

DOPORUČUJEME
prO 3+ lEt

45*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE
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hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
prkenná výplň 18 mm

350 kg
5-7 osob

ekologická hnědá impregnace

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

HEROLD VICTORIA FALLS 150 3+

Dřevěné díly – předvrtané profily, nosné trámy 9 x 9 cm, houpačkové rameno 8 x 12 cm, lezecí provazový 
žebřík. Masivní střecha z profilovaných střešních šindelů, bezpečnostní polštářky, lezecí stěna, trojcestný 
příčkový žebřík, kovové spojovací plechování a pevnostní RAPID vruty, závěsné lano nad lezecí stěnou, 4x 

závrtné kotvy, natloukací kotvy 2 ks, houpačkové háky se silonovými novými pouzdry 6x a skluzavka 3 m 2x. Pozn.: 
disk a houpačka nejsou součástí balení.

BONUS
ke skluzavkám MH*

DOPORUČUJEME
prO 1–3 rOKY

DOPORUČUJEME
prO 3+ lEt

46 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



SM hoblované profily,
hranoly 9 x 9 cm

ekologická hnědá impregnace

PŘÍDAVNÉ MODULYHEROLD
ROZŠÍŘENÍ HŘIŠTĚ

MONKEY’S
HOME

FLY 100 D I. a FLY 145 D I.

FLY 150. V  I. FLY 150 V II.

HaNg

DRAG & SWING - VARIANT DRAG & SWING - MONKEYS

FLY I. a II.
100 | 150 kg
1 | 2 osoby

HANG
150 kg
2 osoby

DRAG & SWING
200 kg
2-3 osoby
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FLY 100 D II. a FLY 145 D II.

HANG – nosné hranoly 9 x 9 cm, kovové spojovací plechy, spojovací materiál 
(vruty RAPID-TORX), pozinkované barevné příčky, plastová madla 2x.  
Pozn.: houpačky a houpačkové háky nejsou součástí přídavného modulu HANG.

FLY 100 D, 145 D, 150 V I. II. – nosné hranoly 9 x 9 cm, kovové spojovací plechy, 
houpačkové háky se silonovými pouzdry,    spojovací materiál (vruty RAPID-
TORX), u FLY 150 V I a II připevňovací kovová konzole. Pozn.: houpačky nejsou 

součástí přídavných modulů.

DRAG & SWING – nosné hranoly 9 x 9 cm, spojovací materiál (vruty RAPID-TORX), dřevěné příčky 45 x 70 mm, plastové lezecí kameny, provazová 
lezecí síť, houpačkové háky se silonovými pouzdry a závrtné kotvy 4x. Pozn.: houpačky nejsou součástí přídavného modulu DRAG & SWING.
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ZAHRADNÍ DOMKY

H 2

H 3

H 4

hoblované profily SM
lepené nosné hranoly 9 x 9 cm
palubková výplň 19 mm

nosnost 350 kg
hmotnost 300 kg

čisté dřevo – neošetřené
podlaha – impregnovaná prkna
podlaha – QSB desky

MONTÁŽ
(max. do 8–10 hodin, 2–3 osoby)

KVH dřevěné rohové frézované hranoly 9 x 9 cm, palubková výplň 19 mm, inpregnované střešní trámy 45 x 70 
mm, stavební kování – zámek, panty, spojovací materiál, okenní vyplň – plexisklo
– střecha: OSB desky 19 mm + střešní černá lepenka

– podlaha: (není součástí základní dodávky) 1. prkenná podlaha impregnovaná 19 mm + podkladní trámky
2. QSB desky 15 mm + podkladní trámky
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H 5
délka 200 cm
šířka 40 cm 
výška 50 cm

48 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



realizace z akátu a hřiště pro veřejnost...

49*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



SOUTĚŽ PRO DĚTI

Stačí,když připevníte domovní číslo na domeček nebo hřiště a pošlete 
nám fotografii (minimálně 3 MB) e-mailem...
dostanete od nás:
1/ malé překvapení – DÁREK
2/  zařadíme vás do slosování 

o zajímavé ceny (vždy 2x za rok)

Ahoj děti, máte chuť s námi soutěžit?

50 Aktuální ceny naleznete na webových stránkách prodejce.



IMPREST

Nabídka doplňků na zahradu – ploty, la-
vičky, palisády, dětská hřiště, vše tlakově 
impregnované – borovice.

MONKEY´S

Velký výběr dětských hřišť pro veřejný 
sektor, dle EN 1176 (1177).
– školky, školy
– obce
– hotely, penziony, komerční zařízení

Nabízíme komplexní koncept
„BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ“.

PALMACO

Velký výběr dřevěných zahradních domků 
pro odpočinek a relaxaci, domků na ná-
řadí, garáží a garážových stání. Výběr 
z více jak 150 druhů s 10 letou zárukou.

Katalogy žádejte u svého prodejce.

FOTOgRAFIE REALIZACÍ

NAŠE DALŠÍ KATALOgY

51*nevztahuje se ke skluzavkám MH EKOLINE



„...myslí
me na 

Vaše d
ěti.“

www.lepor.cz www.kalcak.eu


