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KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající:

DŘEVOARHKLspd.sna

|Č:26306921

Se sídlem Brněnská 3794/27

669 02 Znojmo

Zastoupená jednatelem Lumírem Plačkem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Michal Plaček, mob.:_

bankovní spojení pro účely díla: OBERBANK Brno

Čbknúčtuz3300000444-kód banky 8040

1.2 Kupující:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

|č:00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek , Šárka Pichová mob:—

bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.

ČBkJÚČtu:200069134 kód banky 0800

na straně druhé (dále jen „kupující")

2. Definice

„Zboží“ znamená herní prvky — specifikace požadovaných parametrů je v Příloze č. 1 této smlouvy +

kompletní dokumentace Zboží, zaškolení

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka herních prvků: — víz. Příloha č. 1 této smlouvy

2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy aZadávací

dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, vnejvyšší jakosti

poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými kjeho řádnému a nerušenému nakládání

a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými

atesty aschváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo

žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či

faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání

žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob
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3. Na základě prodejní nabídky ze dne 10.7.2020, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy se

prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po uhrazení

celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za

podmínek v této Smlouvě stanovených. Součásti předmětu plnění podle této Smlouvy je vlastní dodání

věci (strojů), a uvedení do provozu, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě

sCE prohlášením. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným porušením smlouvy, které umožňuje

odstoupení od smlouvy.

4. Cena za předmět smlouvy

Celková cena za dodávku zbožíje dle cenové nabídky ze dne 10.7.2020 355 111,00 Kč. Navrhovaná cena

je včetně DPH.

5. Místo plnění

Místem plnění zakázkyje MŠ K Lukám 664, Praha 4 — Libuš, na části parc.č. 557/21 v k.ú. Libuš,

6. Dodací podmínky

Termín dodáníje maximálně 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

2. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zboží, a to nejpozději 48 hodin

S
“

5
“

před realizaci vlastní dodávky, na mail:

Kupujícíje povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.

Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně faktur uvádět

číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.

7. Platební podmínky

Podmínkou pro vystavení daňového dokladu — faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol.

Předávací protokol může být podepsán i na částečnou dodávku, po započetí realizace. Podmínkou pro

potvrzení tohoto protokolu kupujícím je ale dodání zboží do místa plnění dle uvedené technické

specifikace.

Pro vystaveni koncového daňového dokladu — faktury je podmínkou podepsání předávacího protokolu

a současně uvedení celé dodávky do provozu.

Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu.

Splatnost daňového dokladu bude stanovena na 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jim vystavená faktura bude obsahovat náležitosti, které

jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení se svým peněžitým závazkem

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% (pét setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním díla v termínu

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% (pét setin

procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

Úhradou smluvních pokut nenídotčeno právo na náhradu škody.
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9. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:

Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického

zpracování Zboží, 0 vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho

specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, Zboží bude plně funkční

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané Zboží dle této Smlouvy (dále jen „Záruční doba")

v rozsahu 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V

případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla

celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím

nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným

způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v

rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

Záruka podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží

způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem kpoužití a

údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.

Kupujícíje povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to

bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady"). Vytčení vady musí být

zasláno Prodávajícímu písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na

kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy.

Prodávající je povinen ve lhůtě do tří pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla

Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dálejen „Vytčená vada"). Jestliže je Vytčená vada

opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv

vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění

Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

Jestliže je Vytčená vada neopravitelné, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění

Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od

Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn

požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému

používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své

volby.

Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O

jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-Ii dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro

vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení

Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k

odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu

Záruční doby bezplatně.

Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců

tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady") bude provedeno k tomu odborně způsobilými a

řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých

oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady

postupovat sodbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k

řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen

postupovat v souladu spožadavky ainstrukcemi Kupujícího a v souladu sjemu známými zájmy
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14.

15.

16.

17.

Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně

odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven

jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen anizbaven jakýchkoliv práv

vyplývajících ze Smlouvy.

Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 9. Odst. 8

Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího

oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží

o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího,

kdykoli o to Kupující požádá.

Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plné funkční Zboží předat

Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené

vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud

Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen

odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že

opravené Zboží převezme, vystaví 0 tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 9

odst. Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k

reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle

předchozí věty.

Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce,

má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z

kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to

dle své volby. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží

vyplývající mu z občanského zákoníku či jiných právních předpisů.

Je-Ii dodáním Zboží 5 vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží

podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem

je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží 5 vadami:

10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení

Nedodá-li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem v souladu s

§ 1980 občanského zákoníku kzáníku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující od smlouvy

odstoupil.

11. Ostatní ujednání

Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany

převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě této

smlouvy.

Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody smluvních

stran.
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12. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.

Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, prodávající strana obdrží 1 vyhotovení

Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon 0 registru smluv) zajistí ZŠ Meteorologická

Smlouva byla projednána a schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 164 ze dne 20. 7. 2020

.....dne .............................. V

__ 7 , /

vofi‘M/(Wkb 1531910

   

  

 

  

měnská 3794/27, 669 02 Znojmo

Tel., Fax: 515 228 936

čo.- 26306921, DIČ: C226306921

Příloha č.1 Specifikace dodaného zboží vč cenové nabídky

ŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
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Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

Cena celkem

Obj. č. Popis vč. montáže

bez DPH

DA 1205 D2x.01 Herni sestava LCD 90 570,00

DA 0070 D. 01 Pískové staveniště 56 770,00

Pískoviště 500 x 500 cm, typ A,

DA 8050 Am tato položka vyžaduje výkopové práce a dodávku plaku — tyto 28 600,00

práce nejsou součásti cenové nabidky

- Zakrytí pískoviště. dvoudílné. atypické 12 200,00

DA 0700.01 Pružinová vahadlová houpačka 29 140,00

DA 0711 A Houpadlo Motorka 12 080.00

DM 2085 B.01 Lavička s volantem - Auto 7 700,00

DM 2086 8.01 Lavička s volantem - Loď 10 730.00

DA 5044 A001 Kladina se stuplnky 9 970,00

DM 2171 A.O1 Lavička & opěradlem Alicia 8 570,00

DA 0085 A.01 Herm‘ stěna Obchod 17 850,00

_ Doprava výrobku, materiálu a montážních pracovníku na místo 9 300,00

realizace

Cena celkem za zakázku bez DPH 293 480,00

DPH 61 631,00

Cena celkem za zakázku včetně DPl-I 355 111,00 
 

Pozn.:

Cenyjsou uvedeny v Kč. Nabídkaje platná do 31.8.2020.

Pokud neni stanoveno jinak, montáži se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků

na vybrané místo a za betonování konzoi.

Nabídku vypracoval:

Ing. Michal Plaček

 



Kód výrobku: DA 1205 D2x.01

Název: Herní sestava Loď

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTIKL

 
Věková kategorie: od 3 do 8 let

Rozměry d/š/v (cm) 345 x 224 x 350

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 572 x 524

Maximální výška pádu (cm) 95

Dopadová plocha (m2) O

Herní sestava obsahuje:

- věž se střechou a podestou

— herní domeček s plastovou bočnici a kruhovým okýnkem

- herní stěnu s bludištěm Veverka, pohyblivý kámen, dřevěná zábradlí

- šikmý lezecký žebřík s nerezovými příčkami

- šikmou Iezeckou lanovou síť

- spojovací podestu

- trojúhelníkovou věž se stěžněm a barevnými prvky

- dvě lezecké stěny se speciálními chyty

- svislá nerezová madla, ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k

zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených. nebo mimostředových

modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Podesty a lezecké stěnyjsou

vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost,

barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Lanové části jsou sestaveny 2 Ian

3 vícepramenným ocelovým jádrem.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou

REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými

normami a předpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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Kód výrobku: DA 0070 D.01

Název: Pískové staveniště

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTlKL

 

Věková kategorie: od 2 let r__—.__492 , -I—

Rozměry d/š/v (cm) 192 x 197 x 235 /. "“ _ '— ““ „\ -

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 492 x 497 / \

. , . „„ . , 192—" .
Maxrmalnl vyska padu (cm) O _ Fw Í_ ]

Dopadová plocha (m2) O ; ' @345" _; I

[x N

Herní sestava obsahuje: [ 92 l S;
- pět stojek z modřínových hranolů » J

- výtah na písek s otočným ramenem, kyblíkem a řetězem l „___ l

- násypku na písek \ I

- mlýnek na písek “\ /

- obdélníkový stolek \ \ „. / ,

— šablony pro vytváření obrazců * " — __. "

- Pamík-herní stěna pro hru s pískem

- sítko na písek

- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových

modřínových hranolů se zaoblenými hranami.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuie UV odolnost,

lgarevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Retěz k mlýnku a šablonám ie z nerezové oceli.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou

REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a §plfigje veškerá kritéria stanovená platnými

normami a předpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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Kód výrobku:

Název:

Provedení:

Věková kategorie:

Rozměry d/š/v (cm)

Bezpečnostní zóna d/š (cm)

Maximální výška pádu (cm)

Dopadová plocha (m2)

DA 8050 A.01

Pískoviště pravoúhlé typ A - 5 m

Modřín, silnovrstvá lazura Remmers
DŘEVOARTIKL

*" WM
* „se

od 2 let

500 x 500 x 30

800 x 800

30

O

Pískoviště obsahuje:

— 4 bočnice z modřínových fošen

- 4 dřevěné sedáky po obvodu pískoviště z modřínového masivu

- 4 rohové plastové sedáky

- stojky z modřínových mimostředových hranolů

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových fošen a modřínových

mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou

REMMERS

včetně impregnačního základu.

Plastové prvky jsou vyrobeny Z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost,

barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Zařízeníje certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými

normami „ „

a předpisy EU a CR (CSN EN 1176).

 

Řez pískovištěm

fošna 4x12 cm

fošny 4x12 cm
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Kód výrobku:

Název: Krycí plachta na pískoviště

Provedení: Polyester DŘEVOARTIKL

 

Věková kategorie: let

Rozměry d/š/v (cm) D x D x 0

Bezpečnostní zóna dlš (cm) 0 x B

Maximální výška pádu (cm) O

Dopadová plocha (m2) 0

vv!

Ochranná plachta je zhotovena ze silnejsn, vodo a paropropustné,

perforované polyesterové tkaniny včetně nánosované PVC.

Gramáž 2509/m2, teplotní odolnost -30“C až +70°C.

Okraje hotové plachty jsou zahnuty a zabezpečeny šitím, plachtové oka jsou

vyztužena.

Plachta je k pískovišti na jedné straně přichycena na pevno pomocí dřevěné

latě.

Na protější straně je v plachtě novodurová trubka, jejímž otáčením se plachta „-- -' .. -

svinuje ke straně pevného uchycení.

 

K pískovišti je plachta připevněna gumolanovými úchyty ke kotvícím prvkům v

konstrukci pískoviště.

Plachta je vyráběna dle specifických požadavků na zakázku.
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Kód výrobku: DA 0700.01

 

Název: Pružinová vahadlová houpačka

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Flemmers, polyetylenHDPE DŘEVOARTIKL

“ I 31

, a ( 1..

!;JCZ/ L\.

. . ' .f' ' '—

VD . .

{/9 ' i“

_ ) , , “

Věková kategorie: od 2 do 12 let

Rozměry d/šlv (cm) 340 x 25 x 95

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 550 x 250

Maximální výška pádu (cm) 60

Dopadová plocha (m2) 0

Houpačka obsahuje:

- dřevěnou houpací kladinu s housenkami

— dvě speciální pružiny

- čtyři sedátka

- osm madel pro ruce

— osm podpěr pro nohy

- houpačkové kotvení s bezúdržbovým mechanizmem k zabetonování

- zemní kotvení žárově zinkované

 

Materiálové provedení:

Horní část houpadla a sedátka jsou vyrobeny 2 vysoce molekulárního - 550

polyetylenu Polystone Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými G __ »,

barvami, nadprůměrnou barevnou stálosti a odolností proti poškrábání, je _ FMM—ASZ; l

nelámavý, UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný _/*L" —'— *‘A" * ' " “ " " \ ' '

aje certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry / \ g3

jsou z celobarevného plastu. Pružiny houpadla jsou ze speciální pružinové Í '

oceli opatřené ochrannou barvou, .

Dřevěná kladina je vyrobena z lepeného. nebo mimostředového l

modřínového hranolu se zaoblenými hranami. \_ j

Ochrana dřevěné kladiny je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou „\ __ _ _ _ „,

REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a gplňuie veškerá kritéria stanovená platnými

normami a předpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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Kód výrobku: DA 0711 A.00

Název: Pružinové houpadlo Motorka

Provedení: Ocel, polyetylen HDPE DŘEVOARTIKL

 
Věková kategorie: od 2 do a let ‘7 ; „ __ ;-

'.-'.'J , “"L"

Rozměry dlšlv (cm) 83 x 25 x 83,5 "15;; „*. 1‘- - ,. .

Bezpečnostní zóna dlš (cm) 383 x 300 w ' Í ' . » "— ,

.? » A - ._-, „ 0 Je v“
Maximální výška pádu (cm) 53 —-'—- _.„. .n :“ "4,595 ' _ ‘3‘ _;7

Dopadová plocha (m2) a „"—413, ~ „„ \

Houpadlo obsahuje:

- tělo houpadla ve tvaru motorky

- speciální pružinu

- sedátko

- dvě madla pro ruce

- dvě podpěry pro nohy

- zemni kotvení žárově zinkované

 

Materiálové provedeni :

Tělo a sedátko jsou vyrobeny z vysoce molekulárního polyetylénu Polystone _

Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, záňvými barvami, , ,. \ \ \

nadprůměrnou barevnou stálosti a odolností proti poškrábání, ie nelámavý, / \ :

UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je / \

certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry jsou / \

z celobarevného plastu. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli /'

opatřené ochrannou barvou. I „517 „', i %

Zařízenije certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými , “-‘ * ‘7‘ m

normami a předpisy EU a CR (CSN EN 117a). \_ I
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Kód výrobku: DM 2085 8.01

Název: Lavička s volantem - Auto

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTlKL

  

Věková kategorie: let

Rozměry d/š/v (cm) 192 x 60 x 55

Bezpečnostní zóna d/š (cm) a x 0

Maximální výška pádu (cm) [) ___ .. 7

Dopadová plocha (m2) O

Lavička obsahuje:

- tělo lavičky ve tvaru auta

- plastový otočný volant

- plastové doplňky

- akátovou kulatinu

 

Materiálové provedení:

Tělo lavičky je vyrobeno z modřínového dřeva. Lavička je usazená na akátové

kulatině. Akátové dřevo je ošetřeno ochranným nátěrem.

Ochrana ostatních dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou

lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Tím je zaručena velmi

vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším povětrnostním vlivům. — 192' -—

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, *

barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Výška sedáku je 34 cm.

 

 

<
.
.

"
"
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_
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-
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Kód výrobku: DM 2086 8.01

Název: Lavička s volantem - Loď

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTIKL

 

Věková kategorie: let

Rozměry d/š/v (cm) 250 x 60 x 72

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 0 x 0

Maximální výška pádu (cm) 0

Dopadová plocha (m2) O

Lavička obsahuje:

- tělo lavičky ve tvaru lodě

- plastový otočný volant

— plastové doplňky

- akálovou kulatinu

 

Materiálové provedení:

Tělo lavičky je vyrobeno z modřínového dřeva. Lavička je usazená na akátové

kulatině. Akátové dřevo je ošetřeno ochranným nátěrem.

Ochrana ostatních dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou

lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Tím je zaručena velmi

vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším povětrnostním vlivům. .

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost :

barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

  
  

  

Výška sedáku je 34 cm.
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Kód výrobku: DA 5044 A.01

Název: Balanční stupínky

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTIKL

- „;

. , 31:5 s t ,

"3—17 \ J 33.?“- i s . „u

- ! \ $a; . "- . . * *“ I

» _;g'g __ * u. ,

m * - „ ,

Věková kategorie: od 3 let

Rozměry d/šlv (cm) 200 x 20 x 30

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 500 x 320

Maximální výška pádu (cm) 30

Dopadová plocha (m2) 0

Balanční sestava obsahuje:

- balanční kladinu

— balanční stupinky

- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Kladina je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů

se zaoblenými hranami.

Balanční stupínky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových

modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Kruhové nášlapy jsou ze , v 500 V ,

speciální plastové strukturované desky s protiskluzovým povrchem. „_ _ __ __ ___ __ ___-

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou , / *

REMMERS včetně impregnačního základu. ,"

 

Herní prvky, u kterých je stanovena maximální výška pádu 1 m, postačuie \: _l - 200 -3 a

nárazové ploše udržovaný trávnk. .. , , „,v

l

-
—
—
3
2
0
—

Zařízení je certifikováno a §plfiuJe veškerá kritéria stanovená platnými \

normami & předpisy EU a CR (CSN EN 1176). \
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Kód výrobku: DM 2171 A.01

Název: Lavička Alicia s opěradlem

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers DŘEVOARTIKL

 

Věková kategorie: let

Rozměry d/š/v (cm) 145 x 42 x 78

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 0 x 0

Maximální výška pádu (cm) a

Dopadová plocha (m2) 0

Lavice obsahuje:

- ocelovou konstrukci

- tři dřevěná prkna pro sedák

- tři dřevěná prkna pro opěradlo

Materiálové provedení:

Dřevěné části jsou vyrobeny 2 modřínového masivu a mejl zaoblené hrany.

Ochrana dřevěných částí je provedena vysoce odolnou UV stabilní a

ekologickou lazurou REMMERS INDULINE (včetně impregnačního základu).

Tím je zaručena velmi vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším

povětrnostním vlivům.

Ocelové části jsou ošetřeny žárovým zinkováním. * " "145 ' " "

 

  
 

 

 

Rozměry lavičky:

délka 145 cm,
, , l

šířka 42 cm,
i : i Ncelková výška 78 cm,

* , “'“výška sedáku 45 cm
;;fo ‘:"""""““?“' "“;—___;—íi !
 

www.drevoartikl.cz

DŘEVOARTIKL, spol. s.r.o., Brněnská 3794/27 , 669 02, Znojmo, Tel./Fax. +420_Email: info@drevoartikl.cz



Kód výrobku: DA 0085 A.01

Název: Herní stěna Obchod

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

{I

 

Věková kategorie: od 2 let

Rozměry dlš/v (cm) 138 x 20 x 150

Bezpečnostní zóna dlš (cm) 438 x 308

Maximální výška pádu (cm) 0

anadová plocha (m2) fl

Herní stěna obsahuje:

— dřevěnou konstrukci z modřínového masivu

- herní stěnu

- prodejní pult

- dvě ochranné krytky na hranoly

- dvě ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených. nebo mimostředových

modřínových hranolů se zaoblenými hranami.

Herní stěnaje vyrobena z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost,

barevnou stálost a veimi dlouhou Životnost

Ochrana dřevěných prvků1e provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou

REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízeníje certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými

normami a předpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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