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SPORT CLUB s.r.o.
Bahno 99
739 11 Frýdlant n. O.,
Tel.: 00420558676077

www.sportclub.cz

Několik informací k výrobkům. V našich prospektech jsou prvky rozděleny do skupin:

DHL – prvky jsou vyrobeny v kombinací dřevo – kov. Dřevěné stojky jsou lepeny ze
3 částí – tímto nepraskají.Ostatní dřevěné části ( podesty, rampy...) jsou z velmi masivního
materiálu, čímž jsou odolné proti vandalismu. Všechny dřevěné části jsou opatřeny 3x nátěrem
vhodným pro zařízení dětských hřišť.Kovové části jsou před povrchovou úpravou ( komaxit
nebo barva ) chráněny ještě zinkováním. Takže po případném opotřebení barev kovové části
nerezavějí.Všechny tyto zařízení jsou v ocelových zinkovaných patkách, čímž nedochází
k uhnívání dřevěných stojin. Lanové sítě mají jádro z ocelového lanka, takže není jednoduché je
odřezat.
DHK – prvky jsou celokovové v kombinaci s překližkovými plošinami ( jen u některých
prvků ), čímž velmi odolávají vandalismu. Kovové části jsou povrchově ošetřny komaxitem
( vypalovací prášková barva ).
DH – nosné části prvků jsou vyrobeny z kulatých dřevěných palisád o průměru 12 cm.
Palisády jsou tlakově napouštěny proti hnilobě a jsou v přírodním provedení.Kovové části jsou
před povrchovou úpravou ( komaxit nebo barva ) chráněny ještě zinkováním. Dřevěné kulaté
palisády jsou v kovových zinkovaných patkách, čímž nedochází k uhnivání dřevěných palisád.
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DHMŠ – tyto prvky jsou velmi vhodné pro mateřské školky. Jsou určeny pro děti od 3
do 7 let. Jejich velkou výhodou jsou maximální výšky pádu do 1 m, takže herní prvky lze
instalovat na trávnatý povrch, čímž vzniká velká úspora za vybudování složitějšího povrchu
tlumící náraz. Další velkou výhodou těchto prvků je, že k instalaci nemusí být použitá
betonáž. Prvky jsou instalovány pomocí speciálních kotvících patek přímo do zeminy.
Houpadla na pružině – různé druhy těchto prvků si můžete vybrat na našich
internetových stránkách.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, volejte na mobilní telefon 603 189 558.

S pozdravem

Marek Macharáček
603 189 558

.... a co děti......mají si kde hrát ?

............................

