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Konštrukcia je vyrobená ako prefabrikát
Vo výrobe sa zvaria celé panelové časti, potiahnu sa mäkkými, bezpečnost-
nými penami, na ktoré sa dá vysoko kvalitný a odolný materiál PVC Taur-
paulin, ktorý sa na ukončeniach zvarí pre maximálnu pevnosť a ochranu. 
Nakoniec sa celý panel vyplní bezpečnostnou sieťou.

Praktická, rýchla a čistá montáž
Ihrisko je dodané v prefabrikovaných častiach, paneloch, v ktorých sú už 
hracie komponenty ako napr. tunely zabudované. Montáž prebieha spá-
janím panelov a šmykľavky a podobné komponenty sa len priskrutkujú. 
Nakoniec sa upevnia preliezkové valce a iné závesné komponenty  
a rozložia sa molitanové matrace v ihrisku.

EN 1176, norma splnená na 110%
Podlahy na prízemí sú z 5 cm molitanov, obalené umvateľným PVC 
Taurpaulinom, alebo na vyšších podlažiach sú z dosiek, molitanu  
a PVC Taurpaulinu, čo zaručuje maximálnu čistotu, mäkkosť plochy  
a v prvom rade maximálnu bezpečnosť detí. Konštrukcia je obalená 
mäkkými penami a sieťovaná šnúrami. Detaily sú premyslené v ihrisku 
tak, aby sa deťom nezachytávali prsty ani pri šmýkaní, ani pri lození.

Extra silné materiály pri závesných moduloch  
a sieťových tuneloch, ktoré vydržia silný nápor
Všetky komponenty sú vyrobené podľa najvyšších štandardov bez-
pečnosti a zároveň sa dbá na odolnosť a výdrž materiálov. Závesné 
systémy majú tzv. velcro (odnímateľný – výmenný) systém, aby sa  
v prípade nevhodného používania dali ľahko zavesiť naspäť.

Výroba v Európe – rýchle dodanie
Výroba panelových ihrísk prebieha v Európe, čo zaručuje rýchlosť 
dodania. Spravidla dodanie trvá 3-4 týždne. V prípade pracovných 
sviatkov, v obdobiach sviatkov sa doba môže predĺžiť na  
4-5 týždňov.

Jednoduchá demontáž a nulové straty
Ak sa budete chcieť sťahovať, ihrisko premiest-
ňovať či ihrisko predávať, demontáž trvá nie-
koľko hodín a nič z komponentov sa nezničí. 

Pri opätovnej montáži preto nie je nutné doku-
povať žiadne nové peny, siete, pásky, podlahy.

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH.



Detské ihrisko 312
Realizované v Brne

Rozmery zostavy: 5,56 x 5,56 m

Cena zostavy: 9 990,- €



Cena zostavy: 17 990,- €

Realizované v Českých Budějoviciach

Rozmery zostavy: 5 x 10 m

Detské ihrisko 313



Cena zostavy: 9 950,- €

Realizované v Trnave

Rozmery zostavy: 4,5 x 4,5 x 2,8 m

Detské ihrisko 314



Cena zostavy: 9 990,- €

Realizované v Liptovskom OC GOTHAL

Rozmery zostavy: 4,5 x 4,5 m

Detské ihrisko 315



Cena zostavy: 10 990,- €

Realizované v Nových Zámkoch

Rozmery zostavy: 5 x 3 m

Detské ihrisko Bubbles 



Cena zostavy: 14 890,- €

Realizované vo Zvolene

Rozmery zostavy: 5 x 4 m

Detské ihrisko Airman



Cena zostavy: 11 190,- €

Realizované v Košiciach

Rozmery zostavy: 6 x 3 m

Detské ihrisko Jungle



Cena zostavy: 15 890,- €

Realizované v Žiline

Rozmery zostavy: 6 x 5 m

Detské ihrisko Mini Zoo



Cena zostavy: 19 890,- €

Realizované v Bardejove

Rozmery zostavy: 7 x 4 m

Detské ihrisko Farma



Cena zostavy: 15 890,- €

Realizované v Nitre

Rozmery zostavy: 8 x 3 m

Detské ihrisko Wonderland



Cena zostavy: 16 890,- €

Realizované v Bratislave

Rozmery zostavy: 10 x 3,3 m

Detské ihrisko Sea boat



Cena zostavy: 39 800,- €

Realizované v Prostějove

Rozmery zostavy: 10 x 5 x 4,5 m

Detské ihrisko Cowboy



Cena zostavy: 43 950,- €

Realizované v Bratislave

Rozmery zostavy: 16,8 x 8,6 m

Trampolína Basketball



KONTAKTUJTE NÁS:

0905 780 200
info@centrazabavy.sk

www.interieroveihriska.sk
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