hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 836/6, 602 00 Brno
IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303
www.hriste.cz

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno
telefon: 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz

Nabídka č.: N15JH139_OPAVA_MS_OTICKA
PRVKY
No.číslo

položka

BA KUK
montáž
BA PES
BA0316-00
montáž

BA0030-00

množství

jednotka

1
1
1
1

ks
ks
ks
ks

cena položky
bez DPH

63 600 Kč
7 700 Kč
10 000 Kč
1 600 Kč

CELKEM bez DPH

cena celkem
bez DPH

63 600 Kč
7 700 Kč
10 000 Kč
1 600 Kč

82 900 Kč

DOPRAVA
položka

doprava prvků a montážního týmu

množství

jednotka

1

kpl

CELKEM bez DPH
CENA CELKEM ZA DODÁVKU
CENA CELKEM ZA DODÁVKU

cena/jedn.

15 300 Kč

cena celkem
bez DPH

15 300 Kč

15 300 Kč
bez DPH
DPH 21%
s DPH

98 200 Kč
20 622 Kč
118 822 Kč

Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter

U herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.
173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění
ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009.
Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztížených terénních podmínek např:
skála, navážka, nadměrný kořen, štěrková lože, atd., budou účtovány vícepráce.
Garanční lhůty: viz. Garanční list
Platnost nabídky: 6 měsíců od odeslání
Termín dodání: 4-8 týdnů od objednání
kontaktní osoba: Josef Hřebíček, tel.: 777 715 098, e-mail: josef@hriste.cz
Brno, 1.10.2015
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Bobr Akát
AKÁT
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hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost
dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé obliny a křivky, na
omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě
dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným škůdcům.
Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva
a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si
uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let
několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.
MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny O 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.
MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ
Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou
použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana O16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem)
s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanýni lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových
konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i
ekologický požadavkům.
KOTVENÍ
Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.
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Bobr Akát
Kuk - KLASIK
Popis herních prvků
lezecká stěna s chyty, šikmý výlez, lanová síť,
skluzavka, akrylátové vypouklé okno
No. číslo

BA-0030-00

Věková skupina

3-14

Rozměry (m)

2,8 x 3,5 x 2,1

Potřebná plocha (m)

6,3 x 6,5

Povrch tlumící náraz (m2)

30,5

Max. výška pádu (m)

0,95

Počet uživatelů

7

Vizualizace mají informativní charakter.
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Bobr Akát
Pes
Popis herních prvků
pružinové houpadlo
No. číslo

BA-0316-00

Věková skupina

3-6

Rozměry (m)

0,2 x 0,7 x 0,9

Potřebná plocha (m)

2,2 x 2,7

Povrch tlumící náraz (m2)

5,5

Max. výška pádu (m)

do 0,6

Počet uživatelů

1

Vizualizace mají informativní charakter.

