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Děti objevují svět hraní. Běhají, šplhají, plazí se, smějí se; 

běhají nahoru, dolů, křížem, dopředu i pozadu... Neužívají 

si však každou vteřinou pouze radosti, hraní podporuje 

rovněž jejich vývoj. S herními prvky Jungle Gym můžete 

dětem poskytnout hru a zkoumat bezpečnost a rodinné 

cítění v prostředí vlastního domova. Herní prvky Jungle 

Gym povzbuzují dětskou fantazii, tvořivost, pohybové 

schopnosti, koordinaci a pomáhají jim sílit.

Od roku 1995 Jungle Gym vyvíjí vybavení dřevěných 

dětských hřišť pro privátní použití a je známá 

pro jejich bezpečnost, trvanlivost a smyslem pro 

detail. Náš tým kvalifikovaných designérů pracuje s 

přísnými bezpečnostními předpisy. Kombinací s naší 

představivostí, znalostí a zkušeností, Jungle Gym vytvořila 

tuto unikátní kolekci herních prvků, které uspokojí 

požadavky každého dítěte.



Fun 

Safe Simple

CERT.NO.R60024578

ID
: 20 0 0 0 0 0 0

0 0

EN 71-1,-2,-8 & -9

 
Bezpečnost je klíčovým faktorem pro naše všechny 

návrhy. Návrhy korespondují s bezpečnostní normou 

EN 71-1, -2, -8 & -9 pro privátní použití. Herní sety 

obsahují mnoho bezpečnostních komponentů, jako jsou 

protiskluzové příčky žebříku, krytky šroubů, madla, kotevní 

prvky, sandpad, safety ball a chránič proti nárazu hlavy 

do příčného svlaku. S herním prvkem Jungle Gym můžete 

vytvořit neobyčejně bezpečnou hrací plochu pro Vaše děti.

 
Stavebnice Do – It – Yourself (Udělej to sám) je velmi 

jednoduchá pro sestavení Vašeho vlastního herního prvku. 

Všechny prvky přicházejí s přehledným Step-By-Step 

návodem a paketem veškerého montážního materiálu, 

který pro stavbu potřebujete, pevné součásti, spojovací 

šrouby, vrtáky, šroubovací nástavce a další.

S prvky Jungle Gym připravíte herní set, který přináší venkovní zábavu na mnoho let. 

Všechny naše herní sety jsou rozšiřitelné a nabízejí důmyslné přizpůsobení přidáním 

rozsáhlých variací modulů a doplňků. Herní věže jsou pro každý vkus, možný volný 

prostor, rozpočet. Vždy se můžete rozhodnout později sestavu rozšířit a může dál růst 

s Vaším dítětem. Věže přicházejí se zábavným příslušenstvím, jako jsou Jungle Gym 

vlajka, Jungle Gym ID™, Jungling pohlednice pro pozvání přátel. Mnoho věží rovněž 

obsahuje další zábavné příslušenství, například volant Steering Wheel™, Talking 

Tube™, šplhací provaz Climbing Rope™, lavice Pic Nic™, Fun Phone™ a dalekohled 

StarOscope™.
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veškerý montážní materiál

veškerý montážní materiál

Madla

Příčel žebříku

přehledný „step-by-step“ 

návod

3D Level™

Sandpad™

Zemní kotvy jsou pro použití 

k ukotvení vybavení dětského 

hřiště pevně do země tak, že 

nemůže dojít k naklonění ani 

otočení.

Bumper Pad™

Jungle Gym ID™

Sety Jungle Gym obsahují:

Complete
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Řezivo   35

PŘíslušenství   32

věže   6

Moduly   25

skluzavky   34

S plastovými krytkami můžete 

bezpečně zakrýt hlavy šroubů.

Jungling Cards™ pro pozvání 

přátel

Cat Stop™ je síť, která 

zabrání přístupu kočkám do 

pískoviště a přitom umožní 

vodě se odpařovat.

Jungle Gym Flag™

Safety Ball™



incl.
• 1 Step LadderTM

• Climbing RocksTM

• PeekOscopeTM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

1,80 m

4,10 m

3,
80

 m
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401_005 – Největší šplhací rám v naší nabídce 

se dvěmi podestami! Pro úplnou dokonalost je 

možné sestavu doplnit Monkey Module™. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

incl.
• Climbing RocksTM

• Steering WheelTM

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

4,20 m

2,00 m

3,
20

 m
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401_007 – Pevná šplhací věž s dvěmi 

výškovými úrovněmi podest a unikátním 

designem střechy. Pískoviště a vyzývající 

horolezecká stěna dělá Barn™ perfektní 

volbou pro děti rozdílného věku. Přirozeně věž 

obsahuje mnoho bezpečnostních doplňků, 

které mohou být ustavičně rozšiřovány moduly 

Jungle Gym a dalšími doplňky.

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



incl.
• Climbing RocksTM

• PeekOscopeTM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

3,60 m
1,60 m

3,
20

 m
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401_008 – Robustní šplhací věž se zdvojenou 

podestou a jehlanovou plátěnou střechou. Ke 

každé podestě může být připojena skluzavka. 

Jungle Farm™ může být rozšířen o verandu a 

pískoviště. Pro rozšíření k této věži navštivte 

stránku 25.



incl.
• Climbing RocksTM

• Bucket ModuleTM

• Steering WheelM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

2,20 m

4,30 m

3,
20

 m
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401_009 – Působivý herní prvek s dřevěnou 

střechou a dvěma podestami. Tento prvek 

nabízí možnost vytvoření pískoviště i lavice 

se stolem Pic Nic najednou. Připojením extra 

prvku jako je horolezecká stěna změníte výstup 

a sestup místo pomocí žebříku právě touto 

stěnou. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25. 



incl.
• 1 Step LadderTM

• Climbing RocksTM

• StarOscopeTM

• Climbing RopeTM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

2,00 m

4,30 m

3,
00

 m
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401_010 – Velmi obsáhlá, robustní věž s mnoho 

zábavným příslušenstvím a možností vytvoření 

piknikového stolu pod věží. Pro rozšíření k této 

věži navštivte stránku 25.



™

incl.
• Bucket ModuleTM

• Fun PhoneTM

• Steering WheelTM

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

3,90 m 2,00 m

3,
10

 m
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401_013 –  Královská šplhací věž a přesazenou 

dřevěnou střechou s velkým balkonem. 

Optimální společně s pískovištěm a piknikovým 

stolem. Sada šroubů pro piknikový stůl je 

součástí dodávky. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



incl.
• Steering WheelTM

• Talking TubeTM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

2,10 m

4,20 m

3,
10

 m
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401_016 – Pevná věž s velkou podestou, 

balkonem a mnoho příslušenstvím v základní 

výbavě. Kopulově tvarovaná střecha schová 

mnoho dětí a pod podestou můžete vytvořit 

pískoviště nebo lavici se stolem Pic Nic. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

incl.
• Climbing RocksTM

• 1 Step LadderTM

• Climbing RopeTM

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

1,70 m

4,10 m

2,
70

 m
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401_020 –  Prostorná věž s obloukovou 

plátěnou střechou, která dává vyšším dětem 

dostatek prostoru pro stání. Pod podestou této 

věže je pískoviště. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



incl.
• 1 Step LadderTM

• StarOscopeTM

• Steering WheelTM

™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

4,10 m

1,60 m

2,
90

 m
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401_040 –  Prostorná věž, která s dalšími 

doplňky nabízí pro Vaše děti roky zahradní 

zábavy. Pod podestou této věže je pískoviště. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

incl.
• StarOscopeTM

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

1,40 m

3,70 m

3,
00

 m
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401_060 –  Vysoká věž s pevnou dřevěnou 

střechou a šplhacími žebříky umístěnými 

zepředu a zezadu této věže. Dalekohled mění 

věž Cabin™ na skutečnou rozhlednu. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

1,60 m
4,00 m

2,
90

 m
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401_065 –  Klasická šplhací věž. Díky své 

jednoduchosti a kompaktní velikosti je vhodná 

pro každou zahradu. Inovací je vrstvená 

struktura dřevěné střechy. Můžete si vybrat, 

zda vytvořit pod podestou věže pískoviště či 

lavici se stolem „picnic table“ pro větší zábavu. 

Přirozeně věž obsahuje mnoho bezpečnostních 

doplňků, které mohou být ustavičně rozšiřovány 

moduly Jungle Gym a dalšími doplňky.

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

Incl.
• Steering WheelTM

• Climbing RocksTM

1,50 m

4,20 m

3,
00

 m
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401_070 –  Dobrodružná a odvážná věž s 

dvěma podestami a horolezeckou stěnou místo 

žebříku pro kombinaci výzvy a zábavy. Pod 

úrovní podesty, pokud chcete, můžete vytvořit 

pískoviště.  

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m

1,60 m

3,90 m

2,
80

 m
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401_090 –  Solidní, základní herní prvek s 

dřevěnou střechou. Pokud chcete, můžete 

vytvořit pod úrovní podesty pískoviště.  

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

1,60 m

3,20 m

2,
90

 m
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401_100 –  Kompaktní věž. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

1,50 m

3,00 m

3,
00

 m
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401_110 –  Vysoce kompaktní věž s dřevěnou 

střechou, vhodná pro menší zahrady s 

pískovištěm pod podestou.  

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

1,50 m

3,00 m

2,
90

 m
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401_120 –  Vhodný pro menší zahrady. Tento 

prvek má minimální požadavky na prostor a lze 

jej umístit do rohu. Žebřík je zavěšen z boku.  

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



™

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

0,90 m

2,90 m

2,
10

 m
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401_200 –  Skutečná rozhledna pro malé 

zahrady. Pod podestou této věže je pískoviště. 

Pro rozšíření k této věži navštivte stránku 25.



incl.
• Climbing RocksTM

• Swing SeatTM

™

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m
2,40 m3,70 m

2,
20

 m
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401_300 –  Šplhání, klouzání a houpání 

zkombinované do jednoho prvku! 



™

incl.
• Monkey BarTM

• Swing SeatTM

2,40 m / 2,70 m

2,40 m

2,
20

 m
 /

 2
,5

0 
m
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401_600  –  Tyto 2 pozice houpačkového setu 

s houpačkovým sedátkem a trapézovými kruhy 

je klasikou mezi hracími sestavami. Použitím 

spojovacích profilů získáme rychle a snadno 

postavenou robustní houpačku.



moduly Jungle Gym  dovolují rychlé 
a snadné rozšíření dětského hřiště. 
například může být přidána houpačka, 
nebo horolezecká stěna na jednu z 
věží pro další šplhací či horolezecké 
aktivity. možnosti jsou nekonečné!

Moduly



™

2,40 m

2,40 m

2,
20

 m
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450_100 – Všechny věže Jungle Gym mohou 

být doplněny o houpačku, tzv. Swing Module™. 

Na tuto přidanou konstrukci můžete přidat 

příslušenství dle Vašeho výběru.



™

2,
20

 m

2,40 m
2,40 m
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450_220 – Šplhací modul může být montován 

ke každé věži Jungle Gym. Opravdové vyžití při 

šplhání je na šplhací síti nebo šplhací stěně.

Šplhací modul je možno rozšířit o houpačkové 

příslušenství.



™

3,10 m

2,60 m

2,
10

 m
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450_240 – existuje možnost rozšíření každé 

věže Jungle Gym o mostní modul. Tento modul 

se skládá ze závěšeného mostu a jedné malé 

věže. Tato malá věž má na jedné straně šikmou 

stěnu s lanem a na druhé straně šplhací stěnu.



Play House Module™

29 |   

450_240 – Přetvořte váš Jungle gym na patrový 

hrací domek s pohodlným výsokým vstupem a 

s dvojkřídlým oknem a dveřmi. Všechny prvky 

jsou zaoblené na všech stranách. Je vhodný na 

všechny typy věží (kromě JG Barrack™)



™

™

™

450_200 – Děti milují šplhání. S modulem Rock 

(skála) vytvoříte horolezeckou stěnu po které 

mohou Vaše děti šplhat na jejich věž.

450_300 – Pro větší požitek ze šplhání můžete 

přidat k vaší věži provazový žebřík nebo 1 step 

žebřík (1 úroveň - 1 krok).

Ideální pro starší děti.

450_310 – Rozšíření Vaší věže o hru, která je 

snadno připojitelná k jakékoliv věži Jungle Gym.



™

™

450_320 – Bezpečné a zábavné zvedání písku nebo 

hraček na podestu a zpět na zem.

450_330 – Modul s naslouchacím a mluvícím dílem 

pro komunikaci, např. mezi podestou a pískovištěm. 

Konce mají tvar barevného květu.

450_400 – “dvou-sedák” může být přímo spojen 

s “opičím” modulem, pro přidání k houpačce či 

Swing Module™ však potřebujete 2 krabice 

2 Seat module™. Houpačka s “dvou-sedákem” je k 

dispozici samostatně.



Swing Seat™                                                          201_070/073

Ring Trapeze™                                201_020

PeekOscope™                  201_295

2 Seater X’tra™                  351_100
Sling Swing™     201_010

StarOscope™                                 201_290

32 | 

Příslušenství



Baby Swing™             201_030

Steering Wheel™            201_280

Monkey Bar™                                 201_025

Twist Disk™                     201_040

Fun Phone™                                  201_285

 

  Chimp Ladder™             201_170 

Rope Ladder™                                201_160

Climbing Rope™                           201_060

33 |   



CERT.NO.S60017385

ID
: 10 0 0 0 0 0 0

0 0

1,90 m

2,40 m

1,
25

 m

1,
45

 m

0,50 m

 322_100

 322_200

 322_300

 322_400

2,40 m

 332_100

 332_200

 332_300

 332_400

3,00 m
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Skluzavky Jungle Gym jsou k dispozici v různých barvách a velikostech. Pro každou věž 

si můžete vybrat vlastní skluzavku. Dlouhá skluzavka může být spojena s věží s podestou 

ve výšce 1.45 m. Krátká skluzavka s věží s podestou ve výšce 1.25 m. 

Skluzavky



Size: 2,10 x 1,80 x 3,80m
Slide Platform: 0,85 x 1,50m
inclusive: 1 Step Ladder™, 
Climbing Rocks™, PeekOscope™
Platform: 0,65 x 1,50m

option: Picnicset
extra: Slide 3,00 m

Size: 1,60 x 2,10 x 3,10m
Slide Platform: 1,90 x 1,30m
inclusive: Steering Wheel™,
Talking Tube™
 

option: Picnicset
extra: Slide 3,00m

Size: 1,50 x 1,60 x 2,80m
Slide Platform: 1,20 x 1,05m

extra:  Slide 3,00m

Size: 2.40 x 2.40 x 2.20m
inclusive: Monkey Bar™, 
Swing Seat™

Size: 1,90 x 2,00 x 3,20m
Slide Platform: 0,80 x 1,60m
inclusive: Climbing Rocks™,
Steering Wheel™
Platform: 0,65 x 1,60m

extra: Slide 3,00 m

Size: 2,00 x 1,70 x 2,70m
Slide Platform: 1,35 x 1,30m
inclusive: Climbing Rocks™,
1 Step Ladder™, Climbing Rope™
 
 

extra:  Slide 3,00m

Size: 1,50 x 1,60 x 2,90m
Slide Platform: 1,05 x 1,20m

extra:  Slide 2,40m

Size: 2,00 x 1,60 x 3,20m
Slide Platform: 0,95 x 1,40m & 
   0,80 x 1,40m
inclusive: Climbing Rocks™,
PeekOscope™

extra: Slide 3,00 m & Slide 2,40 m

Size: 1,70 x 1,60 x 2,90m
Slide Platform: 1,25 x 1,20m
inclusive: 1 Step Ladder™, 
StarOscope™, Steering Wheel™

extra:  Slide 3,00m

Size: 1,40 x 1,50 x 3,00m
Slide Platform: 0,95 x 1,10m

extra:  Slide 2,40m

Size: 1,90 x 2,20 x 3,20m
Slide Platform: 1,05 x 1,00m
inclusive: Climbing Rocks™, 
Bucket Module™, Steering Wheel™ 
Platform: 1,05 x 1,00m

option: Picnicset
extra: Slide 3,00 m

Size: 1,40 x 1,40 x 3,00m
Slide Platform: 1,25 x 1,20m
inclusive: StarOscope™

extra:  Slide 3,00m

Size: 1,20 x 1,50 x 2,90m
Slide Platform: 1,10 x 0,90m

extra:  Slide 2,40m

Size: 2,10 x 2,00 x 3,00m
Slide Platform: 1,45 x 1,40m
inclusive: 1 Step Ladder™, 
Climbing Rocks™, PeekOscope™
 

option: Picnicset
extra: Slide 3,00m

Size: 1,60 x 1,60 x 2,90m
Slide Platform: 1,45 x 1,05m

extra:  Slide 3,00m

Size: 1,10 x 0,90 x 2,10m
Slide Platform: 0,80 x 0,65m

extra:  Slide 2,40m

Size: 1,80 x 2,00 x 3,10m
Slide Platform: 1,45 x 1,40m
inclusive: Bucket Module™, 
Fun Phone™, Steering Wheel™ 
 

option: Picnicset
extra: Slide 3,00m

Size: 1,80 x 1,50 x 3,00m
Slide Platform: 0,65 x 1,20m
inclusive: Steering Wheel™, 
Climbing Rocks™  
Platform: 1,20 x 1,10m

extra:  Slide 3,00m

Size: 2,40 x 2,40 x 2,30m
Slide Platform: 1,40 x 0,60m
inclusive: Swing Seat™, 
Climbing Rocks™

extra:  Slide 2,40m

Palace

Barrack

Cottage

Swing

Barn

Villa

Hut

Farm

Lodge

Club

Mansion

Cabin

Castle

Fort

Shelter

Tower

Chalet

Cubby
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Specifikace předmětu se může změnit bez předchozího upozornění.  Výrobky Jungle 

Gym jsou určeny pro privátní použití pro děti ve věku od 3 do 10 let.  Jsou vyhrazené 

změny a tiskové chyby. Tento výrobek se může od fotografie lišit .

Dostupnost výrobků Jungle Gym se může v různých zemích a mezi distributory lišit.

™ & © 2009 Jungle Gym B.V. Amsterdam

Podekovani Oilily Clothing B.V. Amsterdam

váš prodejce:

051_513 CS
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Trvanlivost Vaší hrací sestavy závisí ve velké míře na výběru řeziva. Doporučujeme borové 

dřevo , které je přirozeně odolné vůči dřevní hnilobě a dřevokaznému hmyzu nebo tlakově 

impregnované dřevo.

měření řeziva

Složení řeziva závisí na schopnosti dodávky určitých rozměrů Vašeho prodejce.  Jelikož balené 

pevné části jsou universální, umožňují Vám použití větších profilů dle Vašich požadavků. Pro 

sestavení bezpečného herního setu je třeba použít profily v daném rozmezí.

kvalita řeziva

Ujistěte se, že jste vybrali řezivo bez velkých suků. Rovněž doporučujeme koupit 4 prvky navíc, 

než jsou plánované hranoly a prkna.

řezivo
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veŘejná 
dětská hŘiště

Hy-land je hlavně navržen pro:

Restaurace   hotely   zásoby   

dětská centra   sportovní kluby   Malá 

náboženská střediska  veřejné plochy

Masivnost a 
Pevnost

certifikováno 
dle en 1176
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PRojekt
Hy-land umožňuje změnit váš 
omezený prostor na jedinečné a 
úžasné dětské hřiště. Díky velké 
variabilnosti nabízí Hy-land Projekt 
vyžití až pro 12 dětí najednou. Chytré 
kombinování a snadná instalace je 
založena na modulovém charakteru 
hřišť: všechny sestavy jsou založeny 
na 2 typech věží.

kvalita
Vysoce prověřené kovové Hy-land 
prvky a jednotlivé součásti vyhovují 
nejvyšším standardům a jsou 
pravidelně testovány na pevnost 
a odolnost. Jsou pozinkované a 
snadno odolávají změnám počasí. 
Sestavy Hy-land vyžadují malou 
údržbu a jsou snadno sestavitelné.

Cenová 
dostuPnost
Hy-land je dobrá cesta při tvorbě 
vhodného hřiště pro veřejné využití. 
Je vhodné pro jakýkoliv rozpočet. 
Sestavy jsou tou pravou cenově 
dostupnou volbou.

Robust
&

Durable

EN-1176
certified
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obsah
• uživatelský manuál  
• vzor provozní knihy
• šroubů v podobě plastových krytek
• madla s povrchem
• lezecké skály 
• střešní podpěry povrchem
• neklouzavé žebříku
• závorkách víceúčelový 
• pozinkované kování a potřebné 
nářadí
• ochranou textilii a kryt pro 
pískoviště
• 3D nivelátor
• hliníková identifikační cedulka
• zemní kotvy
• Hy-Slide™ kotvením

hy-slide™

Každá sestava Hy-land Projekt 
obsahuje skluzavku Hy-
Slide™ s kotvením. To zajišťuje 
bezpečné spojení podesty, 
která může být ve výšce 1.50 
m a povrchu hřiště. Skluzavka 
je chráněna proti UV záření. Je 
vyrobená vstřikováním HPDE 
plastu, takže dobře odolává 
velké zátěži typické pro veřejné 
dětské. 

BezPečnost
Jednotlivé prvky dětského hřiště 
Hy-land jsou pečlivě sestaveny tak, 
aby zajišťovaly optimální bezpečnost. 
Všechny sestavy jsou přezkoušeny 
u TÜV Porýní, Německo podle 
evropských norem EN 1176 pro 
využití na veřejná prostranství. Každá 
sestava má vlastní technický list, 
který poskytuje informace o údržbě a 
pravidelných povinných prohlídkách. 

PovRCh
Všechna herní zařízení musí být 
nainstalována na dopadové plochy 
tlumící náraz, které odpovídají 
evropským normám EN 1177. Pro 
dosažení větší bezpečnosti a ochrany 
sestavy Hy-land Projekt zvláště na 
nepevných podkladech je možné 
použít přídavnou kotvící sadu. Kotvy 
jsou speciálně vyrobeny pro zajištění a 
bezpeční vaší sestavy Hy-land Projekt 
a to velmi jednoduchou cestou.

sestavy hy-land se hodí 
na jakékoliv místo, povrch 
a jsou dostupné každému 
rozpočtu!
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obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

1 - 1 1 0.35  m3 44  m2 2 sets 90 liter  (≈175 kg)

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

- 1 1 1 0.42  m3 44  m2 2 sets 90 liter  (≈175 kg)

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.
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obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

1 1 1 1 0.63  m3 56  m2 3 sets 120 liter  (≈230 
kg)

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

1 2 1 1 0.95  m3 61  m2 4 sets 150 liter  (≈290 
kg)

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.
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User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

2 1 1 1 0.87  m3 67  m2 4 sets 150 liter  (≈290 
kg)

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

1 - 1 1 0.35  m3 44  m2 2 sets 90 liter  (≈175 kg)

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.
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User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

User age  3-12 year
Users  4 children
Assembly time  ca 4h by 2 pers
Dimension      4.00 x 1.50 x 2.30 m
Platform height 1.50 m

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

3 3 1 1 1.70  m3 94  m2 7 sets 240 liter  (≈460 
kg)

obsah ekstra

 
Project

Kit

Hy-Slide Řezivo* Množství 
materiál**

Anchor set
pro měkký 

(nedlážděný) 
povrch***

Betonáž A B C

3 2 1 1 1.40  m3 94  m2 6 sets 210 liter  (≈400 
kg)

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.

*   Nářezový list je založen na Kit A & B
**  Povrch dopadové plochy musí být v souladu s normou EN 1177 (např. pryž, mulčovací kůra, písek, tráva, štěrk, vše ve vrstvě 
     pro pádovou výšku >= 1.5m)
*** Pro pevný – dlážděný povrch: např. chemická kotva, rozšířené zástrče/šrouby.



Hy-land B.V.
P.O. Box  75803
NL 1059 BX Amsterdam
The Netherlands

Tel :  +31 20 408 16 88
Fax : + 31 20 408 13 44
Email : info@hy-land.eu
URL : www.hy-land.eu
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Informace prodejce:

Změna specifikace je vyhrazena bez předchozího upozornění. Změna vyhrazena, možnost tiskových chyb. Výrobky mohou být odlišné od zobrazených 
fotografií . Dostupnost výrobků Hy-land se může lišit podle zemí a dovozců. © 2009 Hy-land B.V. Amsterdam


