


















DH PALAVA Blansko

Popis

Houpačka vahadlová 1 ks

1 ks

Herní sestava 1 ks

1 ks

Skluzavka na břeh 1 ks
Nerezová skluzavka z bočnicemi z dubového masivu je ukotvena na břehu do 2 betonových patek 300x600x800 mm.

Dopadové plochy

Ručně opracovaný dubový masiv o rozměrech2500x4000 mm. Svislá konstrukce je  kotvena v betonových patkách 400x600x1000 mm pomocí ocelových U profilů. 
Držátka jsou z ohýbané oceli upravené práškovým lakováním (komaxit). Variantou je nerez (není součástí rozpočtu). 

Mnohohoupačka
Ručně opracovaný dubový masiv o rozměrech 2500x6000x2400 mm. Svislá konstrukce je  kotvena v betonových patkách 400x600x1000 mm pomocí ocelových U 
profilů.   Sedátka jsou dřevěná, variantně plastová. Konstrukce houpačky je z oceli upravené práškovým lakováním (komaxit). Variantou je nerez (není součástí 
rozpočtu). Houpací lavice je dřevěná na ocelové nosné konstrukci. Žebřiny jsou kotveny v betonové patce 800x300x800 mm. 

Ručně opracovaný dubový masiv o rozměrech 2500x6000x5000 mm. Svislá konstrukce je  kotvena v betonových patkách 400x600x800 mm pomocí ocelových U 
profilů. Konstrukce průlezek, žebříku a šplhací tyče je z oceli upravené práškovým lakováním (komaxit). Variantou je nerez (není součástí rozpočtu). Sedátka 
zavěšených houpaček jsou plastová Swing Seat včetně lan, háků,  a lanových zámků. Ocelová šplhací tyč je kotvena v betonové patce 300x300x800 mm. Chyty 
lezecké stěny jsou anatomicky tvarované, vyrobeny z velmi tvrdé směsi polyesterů. 

Prohazovadla
Ručně opracovaný dubový masiv o rozměrech 2500x400x400 mm. Svislá konstrukce je  kotvena v betonové patce 400x600x800 mm pomocí ocelových U profilů. 
Celková velikost herního prvku je 2500x5000x3000 mm. Kovové prvky jsou z ohýbané oceli upravené práškovým lakováním (komaxit). Variantou je nerez (není 
součástí rozpočtu). Ocelové prvky jsou kotveny v betonových patkách 600x300x800 mm. 

110 m
Dopadové plochy ze speciálního elastického vodopropustného povrchu na bázi směsi pryžových granulátů a PUR pojiva vyhobují normě EN 1177 (tlumení nárazů) 
a jsou vyráběny jako sendvičová prefamonolitická konstrukce (spodní vrstva z černých dlaždic a horní litá monolitická). 
Jejich pokládka probíhá přimo na místě stavby ručně.



DH PALAVA Blansko

Popis

Bourací práce, odstranění stávajících prvků 1 ks

Prvky pro seniory: Fitness Ramena 1 ks

1 ks

Prvky pro seniory: Fitness Bedra 1 ks

Oprava laviček včetně broušení a nátěrů 6 ks
Oprava stávajících laviček.

Popis

Montáž odpadkových košů 3 ks
Montáž odpadkových košů PRIMA LINEA.

Jejich pokládka probíhá přimo na místě stavby ručně.

Odstranění stávajících herních prvků, lezecké stěny, ohniště, dlažby, odpadkových košů dle zadávací dokumentace, včetně odvozu a uložení na skládku.

Prvky pro seniory: Fitness Steper



DH PALAVA Blansko

Montáž odpadkových košů PRIMA LINEA.

ZÁRUKA 60 MĚSÍCŮ

CERTIFIKACE dle ČSN EN 1176 prováděná autorizovanou osobou – celé hřiště
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