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VÝŠKA PRVKU
Tento	rozměr	udává	nejvyšší	bod	
prvku	v	instalovaném	stavu.

VÝŠKA PÁDU
Rozměr,	který	byl	u	prvku	stanoven	jako	
volná	výška	pádu,	aby	bylo	možné	určit	
příslušný	podklad	na	ochranu	proti	pádu.

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU
Celkově	přibližný	počet	m3	potřebný	
pro	instalaci	prvku	–	změny	jsou	možné	
podle	konkrétní	situace	v	místě.

POČET UŽIVATELŮ
Stanovený	počet	povolených,	
možných	uživatelů	na	prvku.

BEZBARIÉROVÉ
U	těchto	prvků	jsme	kladli	důraz	na	použití	
v	inkluzním	prostoru.	Tak	si	i	uživatelé	s	
handicapem	užijí	neomezenou	zábavu.

IPEMA ZKOUŠKA A CERTIFIKÁT
Jako	člen	asociace	International	Play	Equipment	
Manufacturers	Association	(IPEMA)	vedeme	
příslušně	certifi	kované	prvky.	Pro	ověření	
certifi	kace	navštivte	stránky	www.ipema.org

TÜV ZKOUŠKA A CERTIFIKÁT
Značka	TÜV	potvrzuje	přezkoušení	a	
certifi	kaci	našich	prvků	podle	evrops-
ké	normy	pro	hrací	zařízení	EN	1176.

ROZMĚRY PRVKU
Nejvzdálenější	rozměr	prvku,	částečně	
včetně	potřebného	prostoru	pro	základy	
(pokud	tyto	přesahují	minimální	prostor).

PLOCHA NA OCHRANU PROTI PÁDU
Přesně	potřebné	m2	materiálu	na	ochranu	
proti	pádu,	které	musejí	být	položeny	např.	
při	použití	tekuté	ochrany	proti	pádu.

MINIMÁLNÍ PROSTOR
Prostor,	který	je	potřebný	pro	bezpečné	
užívání	prvku	a	který	zahrnuje	prostor	pádu,	
volný	prostor	a	prostor	vlastního	prvku.

KOTVA K ZAHRABÁNÍ
Díky	našim	kotvám	není	betonování	již	
nutné.	Kotvy	umožňují	nejjednodušší	a	
nejrychlejší	instalaci	bez	čekací	doby.

Vysvětlivky	symbolů
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velmi nás těší, že držíte v rukou náš nový katalog dětských lanových hřišť č. 27.
Naše rozdělení podle věkových skupin, které jsme představili v minulém kata-
logu, se u mnoha zákazníků setkalo s velkým ohlasem, takže jsme ho nyní ještě 
více propracovali. Na druhé straně jsou tu ale nově i kapitoly „napříč věkovými 
skupinami“, jako jsou například naše parkurové prvky.  Zde je možné individuál-
ně sestavovat prvky pro nejrůznější věkové kategorie, aby i jediné hřiště mohlo 
sloužit široké škále uživatelů různého věku.

I tento rok je náš katalog opět plný vzrušujících nových prvků, jejichž kompletní 
přehled najdete na straně 4. Zcela nové jsou tento rok barvy lana fuchsiová a 
tyrkysová a také tři nové barvy našich plastových spojovacích prvků, které jsou 
uvedené samostatně v přehledu na straně 5.

Kromě barvy lana si můžete všechny naše položky objednat individuálně s 
těmito barevnými plastovými díly – a to bez navýšení ceny!

Zadní stranu obálky jsme uspořádali jako rozevírací informační záložku. Tuto 
záložku si můžete při listování nechat rozevřenou a máte tak neustále přehled 
o významu ikon, kvalitách lana, barvách a individuálních možnostech.

Přejeme vám příjemnou zábavu s naším katalogem:
a nechte se inspirovat!

Milí čtenáři,

VALENTIN HUCK STEFAN HUCK WOLFGANG KEINER

HUCK Seiltechnik GmbH
vedení společnosti

PLAY EQUIPMENT

Berger – Huck s.r.o. 
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
Tel.: +420 466 673 347
+420 466 304 801
Fax: +420 466 673 305
info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz | www.huck.cz
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Climb and Chill
Výrobek č. 6200 /  strana 74

Strom s Ptačími 
hnízdy „Drago“
Výrobek č. 4652-70 / 

 strana 88

Ptačí hnízdo Tarantule
Výrobek č. 4597-10 / strana 33

Konstrukce pro houpačky 
„Twin“ z douglasky 
Výrobek č. 4577-3-250 /  strana 136

XXL závěsná síť 
pro obloukovou ocelovou 
konstrukci
Výrobek č. 808-2 /  strana 156

NOVINKY 2022

Hrací kostka 
Výrobek č. 4635 /  strana 39

NOVINKY 2022

Pyramida z lanové 
sítě Black Space
Výrobek č. 4641-10S / 

 strana 181

Věž šestiúhelník
Výrobek č. 4631-50 /  strana 72

Technické změny vyhrazeny
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Vysoká kvalita lan je zaručena použitím několika 
zkušebních metod, jako je stanovení lomových 
sil lana, testování odolnosti proti UV záření a 
testování odolnosti proti oděru a rozměrové stálos-
ti. Bezpečnost je nejvyšší prioritou pro všechny 
produkty HUCK.

nově fuchsiová, tyrkysová a naše nové spojovací prvky
Vnášíme do hraní barvy

V roce 2022 rozšiřujeme naši pestrou nabídku ba-
rev lana Hercules o dvě nové varianty: fuchsiovou, 
podobnou RAL 4003 a tyrkysovou, podobnou RAL 
6027. Díky těmto novým barevným tónům se každé 
hřiště stane nepřehlédnutelným – fuchsiová je sytý 
odstín růžové s vysokým signálním efektem, který 
představuje extravaganci a moderní trend, navíc 
přímo zve k vyzkoušení. Tyrkysová je žlutozelený 
odstín plný života, dobře rozpoznatelný a vyzařující 
klid a bezpečí.

Zcela nové jsou letos také barvy našich plastových 
spojovacích prvků (T-kus, uzlová koule, lanová spo-
jka) – kromě naší černé a béžové barvy jsou nyní k 
dispozici také v barvě žluté, modré a červené. 

Lano Hercules společnosti HUCK se skládá ze šesti 
ocelových pramenů opláštěných polyesterovým 
vláknem a má průměr 16 mm.

Buďte s námi kreativní a vytvořte  
si zdarma svůj individuální  
barevný koncept. 

NOVINKY 2022Technické změny vyhrazeny
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Kvalita Herkules
Dobrodružství made in Germany

Konstrukce a vlastnosti
Naše lano Herkules se splétá ze šesti ocelových 
pramenů opláštěných polyesterovým vláknem do 
jednoho lana. Pevné spojení mezi ocelovým pra-
menem a polyesterovým pláštěm zajišťuje opletení
a současně slepení vlákna a ocelových pramenů.
Naše lana Herkules vyrábíme o jmenovitém prů-
měru 16 mm a 18 mm, jednotlivé prameny mají 
průměr 5,0 mm, resp. 6,0 mm.
Polyester má na rozdíl od ostatních plastů vysokou
odolnost proti oděru, i barevnou stálost a odolnost
proti UV záření. Aby však polyester vyhověl nárokům
a zátěži prvků dětských lanových hřišť, jsou všechna
lana při výrobě navíc ošetřena povrchovou im-
pregnací pro vyšší odolnost.

Zkouška oděru
Zásadně je téma oděru pro všechny výrobce lan 
vždy důležitou problematikou, kterou nelze zcela 
vyloučit. Podle stupně namáhání nevydrží lano 
Herkules věčně. Každopádně nepředstavuje oděr 
bezpečnostní riziko – i viditelné ocelové prameny lze 
považovat za čistě optické omezení, v žádném přípa-
dě neznamená nebezpečí. Naše lana jsou místy více 
než 20 let na hřištích v trvalém nasazení. Neustále 
však přistupujeme k opatřením na zlepšení a opti-
malizaci kvality našich lan Herkules.

Pro simulaci oděru našich lan jsme vyvinuli vlastní 
zkušební stroj. Brusné těleso z ušlechtilé oceli je 
posunováno po napnutém lanu tak dlouhou sem a 
tam (tzv. dvojité zdvihy), až se probrousí na ocelovou
vložku. 
Počet naměřených dvojitých zdvihů představuje 
srovnatelný znak kvality pro naši lanovou konstrukci.

Rozmanitost barev
Naše lana Herkules nabízíme v rozmanitých 
barvách:
Ø 16 mm: černá, fluoreskující oranžová, béžová, 
šedá, červená, fuchsiová, modrá, žlutá, zelená, ty-
rkysová, rezavá
Ø 18 mm: zelená, modrá, černá, červená, béžová, 
žlutá

Spojovací prvky
Naše kvalitní spojovací prvky (např. osvědčená uzlo-
vá koule HUCK, hliníková koule pro Ø 18 mm lano 
Herkules nebo ocelová svorka pro plošné sítě) se 
vyznačují dlouhou životností. Jsou tvarovány bez
ostrých rohů a hran a zajišťují tak mimořádně kom-
fortní hru.

Bezproblémová výměna v místě
Díky předvídavé konstrukci je výměna jednotlivých
prvků v místě právě tak možná jako výměna jed-
notlivých kusů lan.

Barevně sladěné plastové díly
Pro barevné sítě používáme zásadně černé spojovací
díly. V případě přirozených barev lan (béžová) na-
sazujeme barevně sladěné, béžové spojovací prvky.

TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny
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Normy DIN EN 1176 a DIN EN 1177 stanovují bez-
pečnostně technické požadavky a zkušební postupy 
pro zařízení a povrch dětských hřišť, které byly vy-
pracovány technickým výborem Evropské komise 
pro normování (CEN/TC 136) „sportovních zařízení, 
zařízení pro dětská hřiště a volný čas” a v součas-
nosti platí ve 33 CEN členských státech (Evropská 
komise pro normování). Jako plnohodnotný člen 
tak máme stále aktuální informace a můžeme veš-
keré změny/inovace atd. kdykoli zohlednit v našem 
vývoji produktů. Dodržování norem a s tím spoje-
nou odpovědnost bereme velmi vážně, abychom tak 
chránili uživatele před nebezpečím při správném a 
rozumném používání zařízení.
Již mnoho let spolupracujeme v tomto ohledu ruku 
v ruce se zkušebním institutem „TÜV-SÜD”, abychom 
dodrželi aktuální požadavky, resp. standardy a naše 
produkty navíc neustále zlepšovali. Nám vystavené 
certifi káty potvrzují provedení podle aktuální normy 
pro zařízení dětských hřišť a můžeme je kdykoli na 
požádání předložit.
Zároveň upravují tyto normy požadavky na podklad 
pod jednotlivými prvky a měsíční, čtvrtletní, resp. 

Řízení kvality u společnosti

Podkladový materiál Popis Min. tloušťka vrstvy v mm
*včetně 100 mm efektu posunutí

Max. výška pádu 
v mm

Trávník / vrchní vrstva Provedení v rámci Evropy ≤ 1000
Trávník / vrchní vrstva Zvláštní předpis pro Německo ≤1500
Mulčovací kůra 20 - 80 mm velikost zrn 300 ≤ 2000

400 ≤ 3000
Dřevní štěpka 5-30 mm velikost zrn 300 ≤ 2000

400 ≤ 3000
Písek nebo štěrk 0,25-8 mm velikost zrn 300 ≤ 2000

400 ≤ 3000
Jiné materiály a tloušťky vrstvy Zkouška podle EN 1177 podle zkoušky

Podklad a výšky pádu

Dodržujte specifi cké odchylky jednotlivých zemí

roční kontrolu a údržbu herních zařízení. Tyto nutné
údaje jsou obsaženy v každém kombinovaném 
návodu k montáži a údržbě a pomohou vám při 
dodržování předpisů.
V následující tabulce naleznete schválené mate-
riály (materiál na ochranu proti pádu), které jsou 
přípustné podle výšky pádu z herního zařízení. Pro 
Německo přitom platí tzv. A odchylka, která upravuje 
používání trávníku jako podkladového materiálu 
do výšky pádu 1,50 m, což je v jiných evropských 
zemích přípustné pouze do výšky pádu 1,00 m.

Obstát při vysokých zátěžích
Speciálním strojem vyvinutým pro tlakovou zkoušku 
prověřujeme na zkušebních předmětech maximální
zatížení. Testujeme především naše lana na jejich 
sílu přetržení. Zde zjistíme, jaké užitečné zatížení 
šroubované spoje mají a jaké hodnoty vytažení jsou 
dány pro zalisované spoje. I díly externích dodava-
telů podléhají neustálé kontrole.

Odolnost proti UV záření
Abychom mohli garantovat vysokou kvalitu po 
dlouhou dobu, prověřujeme odolnost jednotlivých 
dílů proti UV záření. Tím zjistíme, jak se materiály 
chovají, pokud jsou po delší dobu vystaveny UV 
světlu. Zkřehnou? Ztratí vlastnosti, které jsou pro 
bezpečnost relevantní? Vyblednou barvy?

Odolnost proti oděru a stálost tvaru
Tento postup slouží k prověření únavy materiálu a 
oděru. Jaký počet změn zatížení máme pro spojení
například pružin? Jak reaguje materiál na různá 
dynamická zatížení? Naše analýza chování dílů a 
spojení probíhá podle předpisů pro různé pohyby 
nebo deformace.

Certifi kace IPEMA

Společnost HUCK je od roku 2016 členem asoci-
ace International Play Equipment Manufacturers 
Association (IPEMA), přičemž se jedná o všeobecně 
prospěšnou členskou organizaci.

V zájmu veřejné bezpečnosti nabízí IPEMA pro-
gram certifi kace výrobků pro dětská lanová hřiště 
a povrchové materiály. Program ověřuje výrobky 
člena podle jednoho nebo vícero zde uvedených 
standardů.

Certifi kaci provádí TÜV SÜD Amerika mimo jiné 
podle aktuálního standardu ASTM 1487 (podobný 
jako evropská norma pro zařízení a povrch dětského
hřiště EN 1176).

Kvalita prověřená u TÜV

TECHNICKÉ INFORMACETechnické změny vyhrazeny
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Provedení sloupů HUCK

Ofrézované dokulata, obroušené, lazované a v pré-
miové kvalitě, navíc se zárukou 10 let (při dodržení 
našich pokynů pro údržbu): toto dřevo bez jádra a 
s malým množstvím trhlin dodáváme včetně pozin-
kovaných a předmontovaných botiček sloupů. Na 
příčné a hlavové nosníky poskytujeme záruku 5 let.

Tvorba trhlin
Každý kmen stromu má různé stupně tvrdosti. 
Vnitřní vrstvy jsou měkčí než vnější. Tento rozdíl 
vede k pnutí, které zcela přirozeně způsobuje tvor-
bu trhlin. U vertikálních sloupů to většinou není 
považováno za kritické.

Dělené po jádru
Naše dřeviny douglasky jsou dělené po jádru. To 
znamená, že každý kmen se rozřízne po délce na 4 
části a poté se dokola oloupe. To snižuje pnutí mezi 
vnějším dřevem a dřevem jádra, a tím se tvorba trh-
lin výrazně omezí. Dojde-li k tvorbě trhlin, stabilita 
prvků se nesníží a šetření společnosti TÜV potvrzují, 
že by na nich děti neuvázly. 

Ztmavení
Dřevo může na základě svých přirozených vlastností 
časem ztmavnout. Při skladování a montáži prosím 
nezapomeňte, že při kontaktu dřeva s vlhkostí a 
železnými kovy dochází ke změně jeho zabarvení. 
V rámci námi stanovené údržby to však nemá v žád-
ném případě vliv na trvanlivost a kvalitu.

„Věž s ptačími hnízdy“, s dřevěnými sloupy 
(strana 97)

Speciální prvek „Šestiúhelníkový hrad“ (č. 4631-50/ 
strana 72) se sloupy z akátového dřeva (na přání)

Parkurový prvek „Dillenburg“ (strana 111)  
s ocelovými sloupy 

U všech našich prvků máme vždy na paměti bezpečnost a dlouhou životnost. 
Díky různým typům sloupů z oceli a dřeva mohou projektanti a provozovatelé 
uzpůsobit různé prvky a parkury zcela podle příslušných přání a požadavků – 
včetně dlouhé životnosti. 
Celou řadu našich prvků lze vybavit různými sloupy. 
Zeptejte se nás!

Ocelové sloupy HUCK se vyrábějí ze žárově pozinko-
vané oceli, proto jsou mimořádně stabilní a odolné 
proti korozi. Pokud vám připadá stříbrná barva příliš
fádní, můžete ji změnit. Buď lze sloupy nalakovat 
přímo v místě, pak vám dodáme kvalitní speciální 
barvu, nebo zvolíte námi provedený práškový lak, 
který nabízíme ve všech běžných RAL odstínech. 
Na naše žárově pozinkované sloupy poskytujeme 
záruku 15 let.

Vaše výhody:
  dlouhá životnost a snadná údržba
   nenáročné při přepravě, skladování a montáži
   povrch odolný proti poškrábání (lesklá  

stříbrná barva)
   stříbrný odstín se barevně hodí k mnoha 

barvám sítí z našeho sortimentu
   lze je natřít v místě dodanou speciální barvou
   lze je objednat i ve všech běžných RAL odstí-

nech práškového laku

Sloupy z akátového dřeva propůjčují prvkům spo-
lečnosti HUCK obzvláště originální vzhled. Tato 
jedinečná evropská dřevina s třídou odolnosti 1 
je povolená k  zapuštění do země bez chemické 
ochrany dřeva. Na sloupy z akátového dřeva vám 
poskytneme záruku 5 let – přičemž dalším znakem 
kvality je naše provedení bez třísek. Tyto sloupy jsou 
pro větší bezpečnost navíc opatřeny 2 ocelovými 
příložkami.

OcelAkátové dřevoDouglaska

TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny
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Naše lanové prvky s hliníkovými spojkami &  
lanem Herkules 18 mm Ø

Naše nejoblíbenější lanové prvky jsou téměř všechny na přání 
k dostání i v tak zvané „AluPlus“ verzi.
 

Hliníkové spojky
Všechna relevantní spojení lan a sítí (uzlové koule, T-klouby, spojky atd.) jsou vy-
robena z robustního litého hliníku. Tento materiál je silný, lehký a odolný. Nevy-
žaduje téměř údržbu a je ideální pro trvalé používání v jakýchkoli povětrnostních
podmínkách. Zaoblené tvary dílů zajišťují pohodlné hraní, dovádění a uvolnění.

Výrobek č. 4652-10AP Strom s Ptačími hnízdy „Midi” – verze AluPlus

Lano Herkules - 18 mm Ø
Sítě vyrábíme z lana Herkules o průměru 18 mm splétaného ze šesti pramenů,
které je upraveno pro hliníkové spojky. Prvky získají použitím těchto materiálů 
ještě modernější vzhled oproti již dříve známým a oblíbeným variantám s plas-
tovými spojkami a lany Herkules o průměru 16 mm.

Kontaktujte nás a dovolte nám, abychom vám předložili nabídku na
vaše zařízení v AluPlus verzi.

TECHNICKÉ INFORMACETechnické změny vyhrazeny
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Dobrodružný most „Wackelteller“
| 12 |

Lanové a hrací prvky HUCK na následujících stránkách jsou zvlášť vhodné pro mateřské 
školy a podobná zařízení, která pečují o děti od 2 let. Různé dobrodružné mosty a parkury 
zvou i ty nejmenší k rozpustilým hrám a unáší je do světa fantazie. Nepřeberné možnosti 
šplhání vybízejí děti, aby si vyzkoušely své vlastní schopnosti.

LANOVÉ PRVKY
pro děti od 2 let

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Špaččí hnízdo se skluzavkou
| 15 |

Strom s Ptačími hnízdy Mini
| 17 |

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LET 11

2 0 2 2 - 2 0 2 3



3,30 m

5,40 m

Dobrodružný most „Wackelteller“
Výrobek č. 4959-60

1,44 m

3,10 x 1,10 m

15,80 m2

5,40 x 3,30 m

0,45 m

1,75 m3

7

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

12 LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LET Technické změny vyhrazeny



Inkluzní prvek „Haiger“
Výrobek č. 4591-90

1,75 m

6,60 x 1,20 m

36,20 m2

9,10 x 4,20 m

0,35 m

3,20 m3

15

Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, 
délka: 4 x 2,40 m, 2 x 3,00 m
vč. plastových krytů

4,20 m

9,10 mVysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

13

2 0 2 2 - 2 0 2 3

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LETTechnické změny vyhrazeny



2,65 m

3,45 x 2,45 m

22,10 m2

5,90 x 5,10 m

1,45 m

1,10 m3

12

Mini Pirátská věž „Fortuna“ 
Výrobek č. 4687-35 

5,
10

 m

5,90 mVysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
4 příčné nosníky, žárově pozinkované, 
délka 3,40 m, 
vč. plastových krytů

14 LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LET Technické změny vyhrazeny



Špaččí hnízdo se skluzavkou
Výrobek č. 4668-31, k zahrabání

4,60 m

5,
80

 m

0,55 mm (po horní hranu
držadla: 1,10 m)

1,65 x 2,90 m

18,44 m2

5,80 x 4,60 m

0,55 m

6

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

15

2 0 2 2 - 2 0 2 3

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LETTechnické změny vyhrazeny



Loď „Junior“ 
Výrobek č. 4642-10

4,10 m

6,70 m

1,44 m

4,20 x 1,40 m

23,10 m2

6,70 x 4,10 m

0,80 m

1,95 m3

12

Vybavení
5 ocelových sloupů (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m, 
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

16 LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LET Technické změny vyhrazeny



Strom s Ptačími hnízdy Mini 
Výrobek č. 4652-30

6,25 m

5,
70

 m

2,85 m

3,70 x 3,15 m

26,00 m2

6,25 x 5,70 m

0,80 m

0,40 m3

18

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,40 m, 
s krytem
4 příčné ocelové nosníky (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, vč. krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

17

2 0 2 2 - 2 0 2 3

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LETTechnické změny vyhrazeny



Věž s Ptačím hnízdem „Fortuna“ 
Výrobek č. 4594-30

Ø 5,30 m

2,44 m

Ø 2,70 m

22,10 m2

Ø 5,30 m

1,00 m

0,90 m3

12

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,40 m, 
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

18 LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LET Technické změny vyhrazeny



Skřítkův les „Rabenscheid“
Výrobek č. 4591-20

5,20 m

8,20 m

 Rutsche auch in 
Edelstahl verfügbar

1,80 m

5,25 x 2,00 m

29,50 m2

8,20 x 5,20 m

1,00 m

0,70 m3

7

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

19

2 0 2 2 - 2 0 2 3

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 2 LETTechnické změny vyhrazeny



LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny2020

BE HAPPY!



21

2 0 2 2 - 2 0 2 3

PTAČÍ HNÍZDO Pavouk 
| 33 |

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Na následujících stranách naleznete lanové a hrací prvky HUCK, které jsou zvlášť 
uzpůsobeny potřebám dětí od 3 let. Kolotoče, skupinové houpačky a rozmanité
parkury vyzývají a podporují děti hravou formou, jejich motorické schopnosti jsou 
podrobovány prvním zkouškám a samozřejmě v popředí pohybu je především
zábava – odreagovat se, šplhat, houpat, hrát si – to je to nejdůležitější.

LANOVÉ PRVKY
pro děti od 3 let

Šplhací lavice
| 38 |

Hrací kostka 
| 39 |

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



22

Trojitý parkur se skluzavkou
Výrobek č. 4591-66

10,40 m

7,80 m

2,65 m

7,50 x 5,00 m

49,10 m2

10,40 x 7,80 m

1,00 m

1,40 m3

25

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,40 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,00 m 
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 2,40 m

Všechny sloupy včetně plastových krytů 

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny



23

2 0 2 2 - 2 0 2 3

2,44 m

3,75 x 3,40 m

32,80 m2

6,75 x 6,40 m

1,00 m

2,25 m3

24

Parkur „Fortuna“
Výrobek č. 4591-65

6,75 m

6,40 m

 Dostupné také v designu 2 ks !

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,40 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 3,00 m 
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), 
žárově pozinkovaný, délka 2,40 m

Všechny sloupy včetně plastových krytů 

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



24

2,35 m

6,10 x 3,80 m

46,00 m2

8,30 x 7,50 m

2,35 m

1,50 m3

23

7,50 m

8,30 m

Šestiúhelníkový šplhací hrad Maxi
Výrobek č. 4587-21

Vybavení
šestiúhelníková rámová konstrukce
se 6 ocelovými sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,00 m,
6 příčných nosníků á 1,50 m 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny



25

2 0 2 2 - 2 0 2 3

Dobrodružný most „Holzsteg“
Výrobek č. 4959-20

3,40 m

5,60 m

1,44 m

3,10 x 1,10 m

17,00 m2

5,60 x 3,40 m

0,60 m

1,80 m3

9

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



26

Dobrodružný most „Wackelsteg“
Výrobek č. 4959-50

3,40 m

5,20 m

1,44 m

3,10 x 1,10 m

15,70 m2

5,20 x 3,40 m 

0,35 m

1,80 m3

7

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Houpačka Mini Tampen
Výrobek č. 4585-45 

3,20 m

4,90 m

1,45 m

3,10 x 1,10 m

13,6 m2

4,90 x 3,20 m 

0,60 m

1,75 m3

4

  

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



28

Dobrodružné Voštinové hnízdo
Výrobek č. 4959-70

4,00 m

6,90 m

1,44 m

4,50 x 1,10 m

25,50 m2

6,90 x 4,00 m

1,20 m

2,00 m3

9

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny



29

2 0 2 2 - 2 0 2 3

1,44 m

3,10 x 1,10 m

12,60 m2

Ø 4,00 m

0,50 m

1,80 m3

3

  

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Visuté Voštinové hnízdo
Výrobek č. 4959-71

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Ø 4,00 m

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



30

Originální Ptačí hnízdo HUCK na pružinách
Výrobek č. 4670 k zahrabání

Ø 3,75 m

1,00 m

Ø 1,25 m

8,30 m2

Ø 3,75 m

1,00 m

4

    

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

0,45 m

Ø 1,00 m

19,60 m2

Ø 5,00 m

0,45 m

3

   

Orlí hnízdo - kolotoč
Výrobek č. 4668-20 k zahrabání

Ø 5,00 mVysvětlení symbolů viz skládací  
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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bez skluzavky

1,00 m

2,75 x 2,10 m

17,30 m2

5,05 x 4,70 m

1,00 m

0,70 m3

7

se skluzavkou (sklolaminát)

1,80 m

3,80 x 2,80 m

22,30 m2

6,40 x 5,00 m

1,00 m

0,80 m3

8

Orlí hnízdo „Asslar“
Výrobek č. 4634S se skluzavkou (sklolaminát)
Výrobek č. 4634-1S bez skluzavky

5,00 m

6,40 m

4,70 m

5,05 m

 Skluzavku dodáváme na přání i z ušlechtilé oceli, jiné barvy na vyžádání.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

PTAČÍ HNÍZDO Pavouk
Výrobek č. 4597-10

1,85 m

4,10 x 2,90 m

28,00 m2

6,30 m x 5,30 m

1,46 m

5,30 m3

11

NOVINKA!

6,30 m

5,
30

 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,20 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Easy-Climb 1
Výrobek č. 4591-40-1

5,30 m

5,30 m

2,44 m

2,35 x 2,35 m

24,8 m2

5,30 x 5,30 m

2,05 m

1,55 m3

10

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Easy-Climb 4
Výrobek č. 4591-40-4

4,50 m

4,60 m

2,04 m

2,35 x 2,20 m

18,75 m2

4,60 x 4,50 m 

1,50 m

1,25 m3

6

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,00 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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1,80 m

3,00 x 2,20 m

19,20 m2

5,60 x 4,60 m

1,00 m

1,25 m3

2

  

Mini M skluzavka
Výrobek č. 4540-20

4,
60

 m

5,60 m

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Šplhací prvek „Mix barev“
Výrobek č. 4960-500, ocelové sloupy, lakované (barevný odstín na přání)
Výrobek č. 4960-500F, ocelové sloupy, žárově pozinkované

3,55 m

3,45 x 3,15 m

28,00 m2

6,20 x 6,10 m 

1,00 m

2,10 m3

11

6,10 m

6,20 m

Výrobek č. 4960-500
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), žárově pozinkované
a práškově lakované (barva podle přání),
vč. krytů 

Délky sloupů 
Výrobek č. 4960-500 a
Výrobek č. 4960-500F
2 sloupy á 4,50 m
2 sloupy á 4,00 m
2 sloupy á 2,50 m

Výrobek č. 4960-500F
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Šplhací lavice
Výrobek č. 4800

1,80 m

4,05 x 1,95 m

26,20 m2

7,00 x 4,80 m

1,00 m

21

7,00 m

4,80 m

Vybavení
Konstrukce z oceli, žárově pozinkovaná,
vč. plastových krytů,
sedací plocha z plastových příček

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Hrací kostka 
Výrobek č. 4635

1,80 m

3,00 x 3,25 m

26,30 m2

6,20 x 5,70 m

1,00 m

1,00 m3

13

6,20 m

5,70 m

NOVINKA!

Vybavení
Kostka z akátového dřeva,
2 ocelové sloupy,
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Lucernové šplhací hnízdo
Výrobek č. 4530-20

Lucernové houpací hnízdo
Výrobek č. 4530-50

Ø 4,30 m Ø 4,30 m

2,50 m

2,10 x 1,00 m

14,50 m2

Ø 4,30 m

1,50 m

0,70 m3

6

  

2,50 m

2,00 x 0,76 m

14,50 m2

Ø 4,30 m

0,55 m

0,70 m3

2

Vybavení
1 ocelový sloup
(Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 3,50 m

Vybavení
1 ocelový sloup
(Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 3,50 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Liánová houpačka, otáčivá
Výrobek č. 20.01.090S

3,40 m

Ø 3,50 m

50,00 m2 / 95,00 m2

Ø 8,00 m 
doporučujeme Ø 11,00 m 

1,00 m

1,20 m3

4

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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0,60 m

4,30 x 4,30 m

48,50 m2

7,10 x 7,10 m

0,60 m

2,50 m3

34

  

Meeting-Point
Výrobek č. 20.02.134

7,
10

 m

7,10 m
Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Midi šplhací vír, otáčivý
Výrobek č. 20.01.135

3,00 m

Ø 2,00 m

38,50 m2 / 78,55 m2

Ø 7,00 m / Ø 10,00 m

1,70 m

1,00 m3

8

  

3,00 m

Ø 3,50 m

50,20 m2

Ø 8,00 m - Ø 10,00 m

2,00 m

1,20 m3

15

  

Mini šplhací pyramida, otáčivá
Výrobek č. 20.01.070S

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Ø 5,60 m

Mini Přesýpací hodiny, otáčivé
Výrobek č. 4592-20

3,00 m

Ø 1,85 m

24,20 m2

Ø 5,60 m 
doporučujeme Ø 7,00 m

2,00 m

1,15 m3

15

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Ø 5,30 m 

Síťová věž „Sixt von Armin“
Výrobek č. 4592-10

4,15 m

Ø 1,50 m

21,70 m2

Ø 5,30 m 

2,10 m

2,50 m3

15

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Kolotoč – Mini Ptačí hnízdo,
otáčivý
Výrobek č. 20.06.130 k zahrabání

2,20 m

Ø 1,40 m

23,75 m

Ø 5,50 m 
doporučujeme Ø 8,00 m

0,80 m

6

  

3,00 m

Ø 1,90 m

28,25 m

Ø 6,00 m 
doporučujeme Ø 9,00 m

0,80 m

1,20 m3

8

    

Kolotoč – Ptačí hnízdo,
otáčivý
Výrobek č. 20.01.080S

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Kolotoč - Spirála, otáčivý
Výrobek č. 20.01.120S

3,00 m

Ø 1,90 m

28,25 m2

Ø 7,00 m
doporučujeme Ø 10,00 m

2,00 m

1,20 m3

13

   

Kolotoč - Hnízdo, otáčivý
Výrobek č. 4594-41

Ø 4,30 m

1,80 m

Ø 1,20 m

14,40 m2

Ø 4,30 m 
doporučujeme Ø 6,00 m

0,45 m

0,40 m3

6

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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3,
90

 m

7,35 m

Síťová houpačka, dřevěná
Výrobek č. 4587

1,30 m

4,35 x 0,90 m 

26,50 m2

7,35 x 3,90 m 

1,25 m

0,80 m3

6

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Síťová houpačka, ocelová
Výrobek č. 4587S

3,
80

 m

7,35 m

1,40 m

4,35 x 0,80 m 

26,00 m2

7,35 x 3,80 m 

1,20 m

0,80 m3

6

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Kolotoč - Houba, ocelový sloup, otáčivý
Výrobek č. 20.05.110S

1,20 m

Ø 2,00 m

28,25 m2

Ø 6,00 m

0,90 m

0,40 m3

14

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

3,85 m

4,25 x 4,00 m

35,80 m2

6,80 x 6,70 m

1,45 m

1,20 m3

15

  

Pirátská věž Mini 
Výrobek č. 4687-30

 Mini Pirátská věž „Fortuna“ (strana 14)
 Pirátská věž „Störtebeker“ (strana 81)

6,80 m

6,
70

 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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2,95 m

2,95 x 2,95 m

30,00 m2

5,71 x 5,71 m

1,90 m

5,30 m3

20

  

Plovoucí podložky
Výrobek č. 4538-10

5,
71

 m

5,71 m

 Gumové rohože jsou k 
dostání i v jiných barvách.

Zeptejte se nás!

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

1,95 m

Ø 3,95 m

36,60 m2

6,00 x 5,65 m

1,50 m

2,00 m3

16

   

Pavoučí síť „Steindorf“
Výrobek č. 4597S ocelové sloupy
Výrobek č. 4597PS sloupy z douglasky, s botičkami

5,65 m

6,
00

 m

Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, 
délka 2,00 – 3,00 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



54

Anakonda Maxi
Výrobek č. 4591-81AM

Naši noví lanoví hadi z čtyřhranného pleteného PP lana, 160 mm Ø (zelená, modrá, černá nebo béžová) – ve 4 různých velikostech – jsou ideálními kamarády 
pro děti, které chtějí cvičit rovnováhu. Právě tak ale zvou všechny děti, aby je prolezly, položily a posadily se na ně. Každý z těchto prvků můžete instalovat ve 3 
různých provedeních – podle dostupného místa (příklad výrobek č. 4591-81AM Anakonda Maxi). Prvky lze instalovat individuálně. Dodržujte prosím minimální 
prostor 1,50 m kolem dokola.

0,60 m

8,50 x 8,50 m

0,60 m

27

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Slepýš Midi
Výrobek č. 4591-81BM

Mamba zelená
Výrobek č. 4591-81GM

Žížala Mini
Výrobek č. 4591-81RM

0,60 m

4,15 x 4,13 m

0,60 m

21

  

0,60 m

3,50 m x 2,33 m

0,60 m

10

  

0,60 m

3,67 x 3,16 m

0,60 m

10

  

 Balanční had na pružinách (strana 58)

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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4,
00

 m

9,20 m

Provazochodec 
Výrobek č. 4591-73

0,65 m

6,20 x 1,00 m

36,00 m2

9,20 x 4,00 m

0,65 m

0,80 m3

15

Vybavení
2 masivní ocelové stojany,
ve tvaru „T“, žárově pozinkované, 140/140 mm
4hranné, žádné kulaté trubky 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

0,35 m

5,30 x 0,10 m

23,80 m2

8,40 x 3,10 m

0,35 m

0,65 m3

5

8,40 m

3,
10

 m

Slackbar
Výrobek č. 4591-80

Vybavení
Tyč z kvalitního sklolaminátu
namontovaná na speciálních 
plochých pružinách 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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0,65 m

9,85 x 0,65 m

40,00 m2

12,85 x 3,65 m 

0,65 m

1,00 m3

10

Balanční had na pružinách
Výrobek č. 4591-81

12,85 m

3,65 m

 Další lanoví hadi na stranách 54-55.
Tyto prvky dodáváme také v barvách lana modrá a zelená.

Vybavení
8 kotev k zahrabání, žárově 
zinkované,
s ocelovou pružinou
(práškový lak)

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3
6,10 m

6,50 m

Slackmaster
Výrobek č. 4591-70-K

Jednotlivé prvky dodáváme také samostatně, 
jiné délky k dispozici na vyžádání

1,65 m

3,50 x 3,10 m

29,50 m2

6,50 x 6,10 m

0,40 m

2,00 m3

15

   

Vybavení
3 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů,
3 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Slackmaster kombinace 1 
Výrobek č. 4591-71 dvojitá verze
Výrobek č. 4591-71-1 jednoduchá verze

6,90 m

6,90 m

1,44 m

3,90 x 3,90 m

39,50 m2

6,90 x 6,90 m

0,50 m

1,60 m3

14

   

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,40 m,
vč. plastových krytů,
4 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Obrázek
Výrobek č. 4591-71-1
jednoduchá verze

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,40 m,
vč. plastových krytů,
4 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Slackmaster kombinace 2
Výrobek č. 4591-72

6,50 m

6,50 m

2,44 m

3,50 x 3,50 m

37,70 m2

6,50 x 6,50 m

1,60 m

1,60 m3

20

   

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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Orlí hnízdo „Ehringshausen“
Výrobek č. 4634-70

6,75 m

7,10 m

2,25 m

4,45 x 4,00 m

40,75 m2

7,10 x 6,75 m

1,45 m

2,60 m3

20

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,00 m,
vč. plastových krytů,
1 středový ocelový sloup (Ø 193 mm),
žárově pozinkovaný, délka 2,50 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

1,75 m

6,40 x 6,25 m

54,00 m2

9,45 x 9,25 m

1,20 m

3,00 m3

20

    

Skřítkův les verze 1
Výrobek č. 4594-50, sloupy z douglasky (Ø 160 mm), s botičkami
Výrobek č. 4594-50S, ocelové sloupy (Ø 102 mm)

9,45 m

9,25 m

Vybavení
11 sloupů z douglasky (Ø 160 mm),
tlakově impregnované (zelená) v délkách
2,20 m a 2,60 m, s botičkami,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny
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4,65 m

9,25 m

Věž s Ptačími hnízdy - kombi „Obloukový most“
Výrobek č. 4960-11

2,55 m

6,25 x 2,15 m

34,30 m2

9,25 x 4,65 m

0,90 m

1,90 m3

14

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3
7,90 m

11,00 m

Stanová síť „Rabenscheid“
Výrobek č. 4639-10

2,65 m

8,80 x 5,80 m 

64,00 m2

11,00 x 7,90 m

2,20 m

2,10 m3

20

    

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,50 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 3 LETTechnické změny vyhrazeny



LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny66

RISING UP!



67LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny

2 0 2 2 - 2 0 2 3

Věž šestiúhelník
| 72 |

Climb and Chill 
| 74 |

Strom s Ptačími hnízdy „Drago“
| 88 |

Lanové a hrací prvky HUCK pro děti od 6 let jsou zvlášť vhodné do škol. 

O přestávkách se děti na nich mohou vydovádět a poté se opět lépe soustředit 

na vyučování. Rozmanité možnosti využití našich prvků při hrách podporují 

kreativitu a vizuomotoriku dětí.

LANOVÉ PRVKY
pro děti od 6 let

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY
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Ellipsilon, otáčivý
Výrobek č. 20.01.170

2,95 m

Ø 2,30 m

38,50 m2

Ø 7,00 m 
doporučujeme Ø 10,00 m 

2,05 m

0,70 m3

15

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Otáčecí houba
Výrobek č. 4530-60

Ø 8,00 m

2,45 m

Ø 2,30 m

50,00 m2

Ø 8,00 m 

1,60 m

1,00 m3

8

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm),
žárově pozinkované, délka 3,00 m,
vč. krytu 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny



70

Síťová klec na ryby
Výrobek č. 4960-15

6,70 m

5,10 m

3,05 m

5,15 x 2,70 m

24,90 m2

6,70 x 5,10 m

2,20 m

3,10 m3

11

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 159 mm),
žárově pozinkované, délka 4,00 m / 3,00 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Gummi-Jumper 
Výrobek č. 4951

11,10 m

4,
00

 m

0,70 m

8,10 x 1,50 m

42,40 m2

11,10 x 4,00 m

0,70 m

3,20 m3

12

Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 1,50 m / 1,40 m,
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Ø 9,85 m

Věž šestiúhelník
Výrobek č. 4631-50

4,00 m

Ø 9,85 m

76,00 m2

Ø 9,85 m

3,00 m

12,00 m3

45

NOVINKY 2022

Vybavení
6 sloupů z akátového dřeva
(Ø 250 - 350 mm), bez třísek,
původní vzhled, délka 5,00 m,
zkosený hlavový konec na délce 100 mm,
vč. 2 ocelových příložek dole 

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

2,00 m

6,25 x 5,05 m

68,20 m2

9,25 x 8,25 m

2,00 m

25

Brýle
Výrobek č. 4580-5K

8,25 m

9,
25

 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny



74

Climb and Chill 
Výrobek č. 6200

2,40 m

4,90 x 2,15 m 

47,40 m2

8,10 m x 6,35 m

2,40 m

3,30 m3

24

  

8,10 m

6,3
5 m

NOVINKA 2022

Vybavení jako na 3D výkresu

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Šplhací palma 
Výrobek č. 4653

6,00 m

5,80 x 11,80 m

97,20 m2

12,85 x 8,90 m 

2,90 m

3,00 m3

35

8,9
0 m

12,85 mVysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Kolotoč - Šplhací vír, otáčivý
Výrobek č. 20.01.130S

4,20 m

Ø 3,50 m

50,00 m2

Ø 8,00 m 
doporučujeme Ø 11,00 m 

2,50 m

1,00 m3

20

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

3,65 m

3,40 x 3,40 m

32,40 m2

5,85 x 5,85 m 

2,20 m

1,60 m3

25

Šplhací wigwam Midi
Výrobek č. 4587-22

5,85 m

5,
85

 m

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 5,00 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Velká šplhací pyramida, otáčivá
Výrobek č. 20.01.060S

4,20 m

Ø 3,50 m

50,00 m2

doporučujeme 95,00 m2

Ø 8,00 m
doporučujeme Ø 11,00 m

2,80 m

1,00 m3

20

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

7,20 m

6,60 x 6,60 m

62,00 m2

9,50 x 9,50 m

3,00 m

2,10 m3

45

Olivovník 
Výrobek č. 4652-24

9,50 m

9,
50

 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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15,15 m

6,90 m

Pirátská loď „Störtebeker“
Výrobek č. 4687-25 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4687-25S ocelové nosníky

5,20 m

11,70 x 3,95 m

71,30 m2

15,15 x 6,90 m

2,70 m

3,60 m3

35

Skluzavka je k dostání i v 
nerezovém provedení.

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 6,00 m
3 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
délka 3,50 m
vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

7,00 m

7,00 m

Pirátská věž „Störtebeker“
Výrobek č. 4687-20 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4687-20S ocelové nosníky

5,20 m

3,75 x 2,55 m

44,40 m2

7,00 x 7,00 m

2,70 m

1,70 m3

25

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 6,00 m
4 příčná ramena z ocelových trubek (Ø 139,7 mm),
délka 1,64 m, vč. plastových krytů

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Kosmická kabina, otáčivá
Výrobek č. 20.01.020S

3,40 m

Ø 3,50 m

50,25 m2

Ø 8,00 m
doporučujeme Ø 11,00 m 

2,00 m

1,00 m3

19

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Ø 7,00 m

Přesýpací hodiny „Attighof“
Výrobek č. 4592

5,15 m

Ø 3,05 m

37,70 m2

Ø 7,00 m 

max. 3,00 m

1,40 m3

19

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný, délka 6,00 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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4,00 m

36,00 m

Lanová dráha, k zabetonování
Výrobek č. 4581B

3,55 m

0,16 x 33,10 m

132,60 m2

36,00 x 4,00 m

1,50 m

6,80 m3

1

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

  Součástí dodávky jsou hotové základy
  Z nerezové trubky 

Serpentiny – Had
Výrobek č. 20.02.000

14,95 m

12
,2

0 
m

1,90 m

8,90 x 12,00 m

135,00 m2

14,95 x 12,20 m

1,90 m

35

Příklad kombinace

Obrázek ukazuje standardní variantu

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Týpí
Výrobek č. 20.02.137

5,20 m

Ø 4,50 m

75,30 m

Ø 9,80 m

2,90 m

2,00 m

34

Ø 9,80 m
Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Kolotoč - Věž, otáčivý
Výrobek č. 20.01.150S

4,20 m

Ø 2,00 m

50,20 m2

Ø 8,00 m 
doporučujeme Ø 11,00 m

2,80 m

1,00 m3

12

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Strom s Ptačími hnízdy „Drago“
Výrobek č. 4652-70 

5,95 m

Ø 4,55 m

54,00 m2

Ø 8,30 m

2,60 m

4,80 m3

28

NOVINKY 2022

Ø 8,30 m
Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Ø 10,20 m

Strom s Ptačími hnízdy
Výrobek č. 4652 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652S ocelové nosníky

5,95 m

Ø 7,70 m

81,00 m2

Ø 10,20 m 

2,80 m

3,20 m3

37

 Strom s Ptačími hnízdy Mini (strana 17)
 Strom s Ptačími hnízdy Midi (strana 94)

Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i 
z žárově pozinkované oceli!

Právě tak lze doplnit další 
prvky jako např. skluzavku.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Strom s Ptačími hnízdy „Adlerhorst“
Výrobek č. 4652-40 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-40S ocelové nosníky

Ø 8,20 m

5,95 m

Ø 4,00 m

52,80 m2

Ø 8,20 m 

2,95 m

2,40 m3

35
Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i z žáro-

vě pozinkované oceli, viz obrázek vpravo!
Právě tak lze doplnit další 

prvky jako např. skluzavku.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Strom s Ptačími hnízdy „Laola“
Výrobek č. 4652-60

9,50 m

7,
95

 m

5,95 m

7,25 x 7,15 m

48,20 m2

9,50 x 7,95 m

2,50 m

7,60 m3

45

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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K

Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a skluzavky
Výrobek č. 4652-2 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-2S ocelové nosníky

10
,2

0 
m

16,45 m

5,95 m

13,00 x 7,10 m

101,00 m2

16,45 x 10,20 m

2,80 m

4,40 m3

42

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a točité skluzavky
Výrobek č. 4652-3 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-3S ocelové nosníky

11
,0

0 
m

16,50 m

Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i 
z žárově pozinkované oceli!

Na přání také s rovnou trubkovou skluzavkou.

5,95 m

12,65 x 7,30 m

114,30 m2

16,50 x 11,00 m

2,80 m

4,75 m3

42

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Strom s Ptačími hnízdy Midi
Výrobek č. 4652-10 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-10S ocelové nosníky

Ø 7,50 m

5,20 m

Ø 3,65 m

44,20 m3

Ø 7,50 m 

2,00 m

3,00 m3

35  Strom s Ptačími hnízdy Mini (strana 17)
 Strom s Ptačími hnízdy (strana 89)

Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i 
z žárově pozinkované oceli!

Právě tak lze doplnit další 
prvky jako např. skluzavku.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“- kombi
Výrobek č. 4652-23

13,70 m

12
,1

0 
m6,90 m

10,40 x 8,20 m

127,00 m2

13,70 x 12,10 m

2,95 m

5,85 m3

107

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Ø 10,00 m

Věž s Ptačími hnízdy
Výrobek č. 4652-20S, s ocelovými sloupy

6,90 m

7,10 x 6,85 m

78,50 m2

Ø 10,00 m

2,90 m

3,50 m3

32

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Věž s Ptačími hnízdy
Výrobek č. 4652-20, s dřevěnými sloupy

6,90 m

7,10 x 6,85 m

78,50 m2

Ø 10,00 m

2,90 m

3,50 m3

32

  

 Věž s Ptačími hnízdy „Fortuna“ (strana 18)
 Olivovník (strana 79)

Ø 10,00 mVysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“
Výrobek č. 4652-21S, s ocelovými sloupy

9,90 m

12,10 m

6,90 m

5,60 x 8,70 m 

83,10 m2

9,90 x 12,10 m

3,00 m

3,00 m3

64

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“
Výrobek č. 4652-21, s dřevěnými sloupy

9,90 m

12,10 m

6,90 m

5,60 x 8,70 m 

83,10 m2

9,90 x 12,10 m

3,00 m

3,00 m3

64

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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3,70 m

13,55 m

Super Tampen Swinger „Rabenscheid“
Výrobek č. 4585-60

3,50 m

9,40 x 3,00 m

50,00 m2

13,55 x 3,70 m

1,80 m

5,70 m3

10

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

8,90 m

17,50 m

Super Tampen Swinger Maxi
Výrobek č. 4585-10

5,25 m

7,05 x 15,90 m

155,75 m2

17,50 x 8,90 m

1,50 m

8,90 m3

13  Pro největší nápor!
Úspěšně již mnoho let ve školách, parcích atd.

Na požádání vám nabídneme sérii Super 
Tampen Swinger také samostatně

jako závěsný díl (tampen houpačka vč. lan a 
ložisek pro zavěšení) pro vaše konstrukce.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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3,50 m

12,50 m

Super Tampen Swinger Midi
Výrobek č. 4585-50

2,90 m

7,75 x 3,65 m

42,00 m2

12,50 x 3,50 m 

1,75 m

1,60 m3

9

  

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Vybavení zde se sloupy z douglasky

3,20 m

7,90 m

Super Tampen Swinger Mini
Výrobek č. 4585S, ocelové sloupy (Ø 102 mm)
Výrobek č. 4585PS, sloupy z douglasky (Ø 180 mm), s botičkami

2,80 m

3,75 x 2,20 m

24,90 m2

7,90 x 3,20 m

1,50 m

2,40 m3

4

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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3,20 m

8,85 m

Super Tampen Swinger Mini, čtyřmístná, jednoduchá
Výrobek č. 4585-MD4

Fotografi e ukazuje dvojité provedení
po 3 místech k sezení.

Výkres ukazuje jednotlivou verzi se 4 místy k sezení.
Další provedení se 3 nebo 5 místy k sezení na vyžádání!2,55 m

5,00 x 2,15 m 

26,50 m2

8,85 x 3,20 m

1,50 m

1,00 m3

6

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LET Technické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Abbildung zeigt doppelte Version 
mit jeweils 5 Sitzplätzen 

5,20 m

8,85 m

Super Tampen Swinger Mini, čtyřmístná, dvojitá
Výrobek č. 4585-MDD4

2,55 m

5,00 x 4,15 m

45,60 m2

8,85 x 5,20 m

1,50 m

1,50 m3

12

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Výkres ukazuje dvojitou verzi po 4 místech k sezení.
Další provedení se 3 nebo 5 místy k sezení na přání!

LANOVÉ PRVKY PRO DĚTI OD 6 LETTechnické změny vyhrazeny
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

FOR JOY!

Rozmanité varianty, jednoduchá instalace, snadná údržba. Skvělé pro děti ve věku 2-14 let. Vy-
tvořte si vlastní hřiště podle toho, kolik místa máte k dispozici. V závislosti na věku a požadavcích 
si můžete vybrat různé výšky sloupů, gumové rohože, závěsná lana, vratké klády, šplhací sítě a 
mnoho dalších prvků. Každý parkur tak bude jedinečný a přizpůsobený na míru vašim místním 
podmínkám. Sítě z lana Hercules přesvědčí osvědčenou kvalitou HUCK.

Naše možnosti kombinování přinášejí do her ještě více individuality a radosti. V zásadě lze 
navzájem kombinovat všechny parkurové prvky (i na velkých herních systémech). Představte 
nám vaše přání a my vám poradíme, jak je zrealizovat. Nemáte k dispozici velký prostor? Žádný 
problém, určitě najdeme řešení.

PARKURY
Jednoduše zkombinujte tak,  
aby vyhovovaly

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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Příklad kombinace
s ocelovými sloupy

Šplhací hra Most „Fun-Parcours“
Šplhací hra Trojitý žebřík „Fun-Parcours“
Šplhací hra Smyčkový most „Fun-Parcours“

Možné kombinace 
Všechny jednotlivé prvky (od strany 110) lze mezi sebou individuálně kombinovat

Příklad kombinace
s ocelovými sloupy

Ručkovací lano „Dillenburg“
Gumový pás „Dillenburg“
Viklavá kláda „Dillenburg“
Šplhací síť „Dillenburg“

Technické změny vyhrazenyPARKURY
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Příklad kombinace
s ocelovými sloupy
Prvek Vario 1
Prvek Vario 2
Prvek Vario 3

Prvek Vario 4
Prvek Vario 8

Příklad kombinace
s ocelovými sloupy 
 
Ručkovací lano „Haiger“
Pletený žebřík „Haiger“
Šplhací síť „Haiger“ 

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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Pneumatiky
”Haiger”
Výrobek č. 4591-10 / Ocel
Výrobek č. 4591-10-R / 
Akátové dřevo

Houpačky - 
sedátka ”Haiger”
Výrobek č. 4591-1 / Ocel
Výrobek č. 4591-1-R / 
Akátové dřevo

Provazový žebřík
”Haiger”
Výrobek č. 4591-2 / Ocel
Výrobek č. 4591-2-R / 
Akátové dřevo

Šplhací síť 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-3-R / 
Akátové dřevo

Provazové lano 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-4 / Ocel
Výrobek č. 4591-4-R / 
Akátové dřevo

Gumová závěsná 
rohož ”Haiger”
Výrobek č. 4591-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-5-R / 
Akátové dřevo

Příčky provazového 
žebříku ”Haiger”
Výrobek č. 4591-6 / Ocel
Výrobek č. 4591-6-R / 
Akátové dřevo

Obloukové lano
”Haiger”
Výrobek č. 4591-7 / Ocel
Výrobek č. 4591-7-R / 
Akátové dřevo

Ručkovací lano 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-8-R / 
Akátové dřevo

Viklavá kláda 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-9-R / 
Akátové dřevo

Závěsná síť 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-11 / Ocel
Výrobek č. 4591-11-R / 
Akátové dřevo

Šplhací příčky 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-12 / Ocel
Výrobek č. 4591-12-R / 
Akátové dřevo

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 3,00 m 

Bez sloupů

Technické změny vyhrazenyPARKURY
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Surfař
”Haiger”
Výrobek č. 4591-15 / Ocel
Výrobek č. 4591-15-R /  
Akátové dřevo

Ručkovací kruhy 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-13 / Ocel
Výrobek č. 4591-13-R /  
Akátové dřevo

Malé talíře 
”Haiger”
Výrobek č. 4960-3 / Ocel
Výrobek č. 4960-3-R /  
Akátové dřevo

Hrazdová tyč,  
jednotlivě 

”Haiger”
Výrobek č. 4960-9 / Ocel

Ručkovací smyčky 
”Haiger”
Výrobek č. 4591-14 / Ocel
Výrobek č. 4591-14-R /  
Akátové dřevo

Viklavá kláda
”Dillenburg”
Výrobek č. 4591-60-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-9-R /  
Akátové dřevo

Šplhací síť 
”Dillenburg”
Výrobek č. 4591-60-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-3-R /  
Akátové dřevo

Gumový pás 
”Dillenburg”
Výrobek č. 4591-60-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-5-R /  
Akátové dřevo

Ručkovací lano  
”Dillenburg”
Výrobek č. 4591-60-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-8-R /  
Akátové dřevo

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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Most 6

Výstup 7

Prvek Vario 1
Výrobek č. 4591-30-1 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-1-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 2
Výrobek č. 4591-30-2 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-2-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 3
Výrobek č. 4591-30-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-3-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 4
Výrobek č. 4591-30-4 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-4-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 5
Výrobek č. 4591-30-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-5-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 8
Výrobek č. 4591-30-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-8-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 9
Výrobek č. 4591-30-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-9-R / 
Akátové dřevo

Prvek Vario 6 + 7
Most 6: 
Výrobek č. 4591-30-6 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-6-R / 
Akátové dřevo

Výstup 7: 
Výrobek č. 4591-30-7 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-7-R / 
Akátové dřevo

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 2,25 m

Bez sloupů

Technické změny vyhrazenyPARKURY
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Prvek Vario  
10 + 11
Skluzavka 10:  
Výrobek č. 4591-30-10 / Ocel 
Výrobek č. 4591-30-10-R /  
Akátové dřevo 
 
Most 11:  
Výrobek č. 4591-30-11 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-11-R /  
Akátové dřevo

Skluzavka 10

Most 11

Prvek Vario 12
 
Výrobek č. 4591-30-12 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-12-R /  
Akátové dřevo 

Prvek Vario 13
 
Výrobek č. 4591-30-13 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-13-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 14
 
Výrobek č. 4591-30-14 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-14-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 15
 
Výrobek č. 4591-30-15 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-15-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 16
 
Výrobek č. 4591-30-16 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-16-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 17
 
Výrobek č. 4591-30-17 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-17-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 19
 
Výrobek č. 4591-30-19 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-19-R /  
Akátové dřevo

Prvek Vario 20
 
Výrobek č. 4591-30-20 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-20-R /  
Akátové dřevo

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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Šplhací hra 
Trojitý žebřík 
”Fun course”
Výrobek č. 4960-4 / Ocel
Výrobek č. 4960-4-R / 
Akátové dřevo

Šplhací hra 
Obloukový most
”Fun course”
Výrobek č. 4960-5 / Ocel
Výrobek č. 4960-5-R / 
Akátové dřevo

Šplhací hra 
Most
”Fun course”
Výrobek č. 4960-6 / Ocel
Výrobek č. 4960-6-R / 
Akátové dřevo

Šplhací hra Malé 
talíře 
”Fun course”
Výrobek č. 4960-7 / Ocel
Výrobek č. 4960-7-R / 
Akátové dřevo

Šplhací hra 
Dobrodružný tunel
”Fun course”
Výrobek č. 4960-1 / Ocel
Výrobek č. 4960-1-R / 
Akátové dřevo

Šplhací hra 
Smyčkový most
”Fun course”
Výrobek č. 4960-2 / Ocel
Výrobek č. 4960-2-R / 
Akátové dřevo

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 3,00 m 

Bez sloupů

Technické změny vyhrazenyPARKURY
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Sloupy z oceli nebo akátového dřeva 
Vždy jednotlivě / Délka sloupů vychází z jednotlivých prvků  

Ocelové sloupy
Ø 102 mm
žárově pozinkované, vč. červených krytů  

Délka 2,40 m
Prvky „Haiger“ / Výrobek č. 4591-0

Délka 3,00 m
Prvky „Fun-Parcours“ / Výrobek č. 4960-0

Délka 3,40 m
Prvky „Vario“ a „Dillenburg“ 
Výrobek č. 4591-30-0

Plocha pro stání
pro všechny ocelové 
sloupy 
Výrobek č. 4591-60-S
Výškově nastavitelné

Sloupy z akátového dřeva
Ø 160 - 200 mm
vč. ocelových příložek

Délka 2,30 m 
Prvky „Haiger“ / Výrobek č. 4591-0-R 

Délka 3,00 m 
Prvky „Fun-Parcours“ / Výrobek č. 4960-0-R

Délka 3,40 m 
Prvky „Vario“ a „Dillenburg“ 
Výrobek č. 4591-30-0-R

Plocha pro stání
pro všechny sloupy z 
akátového dřeva 
Výrobek č. 4575-S
Požadovaná výška musí být 
stanovena v objednávce

  Informace o našich sloupech 
najdete na straně 8

 Ocelové sloupy lze na přání dodat s práškovým lakem.
  Lze vybrat téměř každý odstín RAL.

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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Skvělá zábava s našimi  
parkurovými prvky!

Nahoře: příklad parkurové kombinace
Vlevo: Smyčkový most „Fun parkur“
Dole: Dobrodružný tunel „Fun parkur“

Technické změny vyhrazenyPARKURY
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

Nahoře: parkurová kombinace s ocelovými lakovanými sloupy                 
Vpravo: Gumový pás „Dillenburg“
Dole: prvky Vario 12, 4 a 8

Technické změny vyhrazeny PARKURY
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GO WILD!
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Pozitivní vliv šplhání je nesporný. Právě u dětí vede tato aktivita k tomu, aby 
zdokonalovaly, upevňovaly a posilovaly své motorické schopnosti. Naše sítě vytvářejí 
podnět k získání těchto zkušeností, a navíc zajišťují nejvyšší bezpečnost.
Kreativitě se díky našemu výběru s množstvím variant meze nekladou: Nabízíme vám 
různé barvy, délky a materiály, aby sítě zcela odpovídaly vašim přáním a představám.

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY
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Kvalitní spojovací díly pro naše lana Herkules

Svorky z ušlechtilé oceli HUCK
Naše plastové koule HUCK o průměru 48 mm spojují nejrůznější sítě a lana a 
používají se po celém světě již několik desetiletí.
AŤ už jsou to jednoduché šplhací sítě nebo velké síťové krajiny různých tvarů a 
velikostí – uzlové koule  HUCK poskytují spolehlivé a pevné spojení (k dostání 
také 2dílné pro opravy).

	 kulatý tvar bez rohů a hran pro příjemný dotyk
	 mimořádně odolný materiál
	 	atraktivní design, ladí s nejrůznějšími barvami lana 

A naše novinky: modrá, žlutá, červená

Propletený spoj HUCK
Pro mimořádné použití nabízí HUCK také uzlovou kouli z hliníku o průměru 28 
mm (pro lano HUCK Herkules Ø 18 mm).

	 barevné variace: modrá, černá, červená, béžová
	 lano ještě více vynikne

Propletený spoj HUCK
Tento propletený spoj, který má u lan Herkules podobu křížového stehu, 
používáme na přání zákazníků, aby lano ještě více vyniklo. Zvláště oblíbené 
jsou propletené spoje u horizontálních sítí – jako např. závěsných houpacích sítí.

	 barevné variace: modrá, černá, červená, béžová
	 nerušené pohodlí při ležení a odpočinku
	 lano ještě více vynikne

Svorky z ušlechtilé oceli 
HUCK
Tyto svorky jsou vhodné především pro horizontální sítě a vyznačují se zejména 
kvalitním materiálem a elegantním designem.

	 atraktivní design, ladí s nejrůznějšími barvami lana
	 příjemné pro ležení a relaxaci
	 s ušlechtilé oceli V2A

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY Technické změny vyhrazeny
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PP šplhací sítě se zapleteným spojem

Výrobek č.               Popis                                                  Velikost oka v mm

4116-110 PP, Ø 16 mm  110
4116-250 PP, Ø 16 mm 250
4116-300 PP, Ø 16 mm 300
4116-400 PP, Ø 16 mm 400
4116-500 PP, Ø 16 mm 500
4120-250 PP, Ø 20 mm 250
4120-300 PP, Ø 20 mm 300
4120-400 PP, Ø 20 mm 400
4120-500 PP, Ø 20 mm 500
4125-250 PP, Ø 25 mm 250
4125-300 PP, Ø 25 mm 300

Šplhací sítě / PP lano

 Cenově výhodná alternativa
S průměrem 16 mm, ale bez ocelové vložky, je naše PP lano cenově výhodněj-
ší než lano Herkules a hodí se tak především do vnitřních prostor a prostor s 
dohledem.

 Flexibilní spojení
Spojení zapletenými spoji, která vypadají nejen velmi hezky, ale díky nim je 
lano i pružné.

 Výběr barvy
PP multifilní lano ze čtyř pramenů nabízíme v barvách: černá, béžová, oranžová, 
zelená a modrá.

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTYTechnické změny vyhrazeny
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Šplhací sítě 
z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s plastovou koulí

Šplhací sítě  
z Ø 18 mm lana Herkules, 6 pramenů, s hliníkovou koulí

Výrobek č.               Popis                                                 Velikost oka v mm

4316-125   Hercules, Ø 16 mm  125
4316-250 Hercules, Ø 16 mm 250
4316-300 Hercules, Ø 16 mm 300
4316-350 Hercules, Ø 16 mm 350
4316-400 Hercules, Ø 16 mm 400
4316-500 Hercules, Ø 16 mm 500

Výrobek č.               Popis                                                 Velikost oka v mm

4618-120 Hercules, Ø 18 mm  120
4618-250 Hercules, Ø 18 mm  250
4618-300 Hercules, Ø 18 mm 300
4618-350 Hercules, Ø 18 mm 350
4618-400 Hercules, Ø 18 mm 400
4618-500 Hercules, Ø 18 mm 500

Šplhací sítě  
z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s ocelovou svorkou

Výrobek č.               Popis                                                 Velikost oka v mm

4516-120 Hercules, Ø 16 mm  120
4516-250 Hercules, Ø 16 mm 250
4516-300 Hercules, Ø 16 mm 300
4516-350 Hercules, Ø 16 mm 350
4516-400 Hercules, Ø 16 mm 400
4516-500 Hercules, Ø 16 mm 500

Šplhací sítě vyrobené z lana Herkules

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY Technické změny vyhrazeny
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Šplhací sítě  
z Ø 16 mm lana Herkules, 4 prameny, s propleteným spojem

Výrobek č.               Popis                                                 Velikost oka v mm

4416-120 Hercules, Ø 16 mm  120
4416-250 Hercules, Ø 16 mm 250
4416-300 Hercules, Ø 16 mm 300
4416-400 Hercules, Ø 16 mm 400
4416-500 Hercules, Ø 16 mm 500

1) světlý rozměr rámu
2) předpokládanou stranu upevnění
3) upevňovací prostředky
4) délku potřebného upevnění (délky závitů)
5) barvu lana: 

černá 06
oranžová fluorescentní 03F
béžová 08
světle šedá 66
červená 07
fuchsiová 71
modrá 04
žlutá 05
zelená 01
tyrkysová 11
rezavá 03
Sítě: multibarevná 09

DŮLEŽITÉ!
Při objednávce uveďte:

Příplatek za minimální množství u šplhacích sítí 
pod 1 m2 + 50 %, pod 2 m2 + 25 %

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTYTechnické změny vyhrazeny
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Možnosti upevnění pro šplhací sítě,
lana, mosty atd.

Ukončení okraje sítě  	Nyní v novém štíhlém designu

Upevnění na sloup a nosník 
Délky dříků jsou volitelné / svorníky standardně z oceli 

Vyvinuli jsme četná, promyšlená a praktická řešení, abyste mohli upevnit naše
lana na nejrůznější prvky. Následně naleznete užší výběr, v případě speciálních
řešení vám budou k dispozici naši partneři. Vezměte prosím do úvahy, že tyto 

prvky jsou výlučně koncipovány pro použití s naším lanem Herkules. Prodej
samostatných prvků není bohužel možný.

Plastová T spojka

Nerezová matice s okem 
Výrobek č. 455B 
M8/M10/M12  
se vlepeným závitovým svorníkem

Lanová smyčka 
Výrobek č. 464 
vnitřní průměr na přání

Řetěz č. 6 
Výrobek č. 461V 
pozinkovaný (krátké články),
přímo zalisovaný

Plastový T kloub

Závitový svorník z nerezi 
Výrobek č. 454V 
M8/M10/M12

Očnice z ušlechtilé oceli  
Výrobek č. 457VA 
vnitřní průměr 35 mm

Řetěz č. 6  
Výrobek č. 461 
pozinkovaný (krátké články),
včetně plastového adaptéru

Závitový svorník z nerezi 
Výrobek č. 454 
včetně plastového adaptéru  
M10/M12

Plastová kulatá očnice 
Výrobek č. 457R 
černá, vnitřní průměr 35 mm

Závěsné oko řetězu z oceli 
Výrobek č. 440-30 
s pozinkovaným řetězem č. 6 nebo 
č. 8,  (krátké články)

Nerezová matice s okem 
Výrobek č. 455-M10  
Výrobek č. 455-M12

Kroužek s očnicí
pozinkovaný 
Výrobek č. 453 
M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,  
M10 x 60 mm

Závěsné oko z ušlechtilé oceli
Výrobek č. 440-8G 
M8 ( tvarované ), zalisované 

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY Technické změny vyhrazeny
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Speciální možnosti upevnění z oceli

Adaptér řetězu M12, nerezový 
Výrobek č. 461-6
včetně závitu pro závitový svorník,
pro připojení řetězu č. 6  

Adaptér řetězu M16, nerezový 
Výrobek č. 461-8
včetně závitu pro závitový svorník,
pro připojení řetězu č. 8

Závěsné oko řetězu M6, nerezové
Výrobek č. 440-6-3
pro trojnásobné spojení řetězu č. 6 

Závěsné oko řetězu M6, nerezové
Výrobek č. 440-6-4
pro čtyřnásobné spojení řetězu č. 6  

Nerezové ložisko 
Výrobek č. 430
pro závěsné oko M8 nebo M10
resp. pro dvojité nebo trojité oko na  
M16 nebo M12
se závitem 

Nerezové ložisko 
Výrobek č. 443
pro závěsné oko M8 nebo M10
resp. pro dvojité nebo trojité oko na  
M12 s vnitřním závitem 

Nerezové pouzdro matice M12
Výrobek č. 433
s Torx utažením a vnitřním závitem M12

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTYTechnické změny vyhrazeny
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Nerezový obrtlík
Výrobek č. 4603-20
otočné spojení s pouzdrem ložiska z bronzu
odolným proti opotřebení pro maximální zátěž řetězu 
č. 6 nebo č. 8 pro lano Herkules Ø 16 mm

Nerezový obrtlík s očnicí 
Výrobek č. 4603-10
otočné spojení s pouzdrem ložiska z bronzu
odolným proti opotřebení nerezového adaptéru 
ložiska  nebo ložiska č. 4602
pro lano Herkules Ø 18 mm

Závěsné dvojité oko z nerezi 
vč. příčného svorníku M10 
Výrobek č. 440-10
bez ložiska, ideální pro vytvoření rohů u horizontálních sítí,
pro lano Herkules Ø 16 mm nebo Ø 18 mm,
dodáváme i se 3 oky, vč. příčného svorníku M8
  

Závěsné trojité oko z nerezi 
vč. příčného svorníku M10 
Výrobek č. 440-20
ideální pro vytvoření rohů u horizontálních sítí,
pro lano Herkules Ø 16 mm nebo Ø 18 mm na řetěz č. 6,
č. 8 nebo ložisko, vč. ochrany prstů 

 Další možnosti upevnění naleznete na 
našem webu. Rádi vám poradíme. 
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Dodržujte při používání lan požadavky normy EN 1176-1 odstavec 4.2.12: U lan 
upevněných na jednom konci (délka do 2,00 m) musí být minimální vzdálenost 
k nejbližšímu pevnému dílu prvku 60 cm. U délek 2,00 m až 4,00 m se tato 
vzdálenost zvyšuje na 1,00 m.  Uvedené délky jsou standardní, ostatní délky 
na objednávku.

PP šplhací lano

Šplhací lano Herkules

Výrobek č. 38250

Výrobek č. 481

Výrobek č. Název Průměr Barva lana Délka Upevnění nahoře Upevnění dole

480 PP šplhací lano 24 mm oranžová, modrá,
béžová

2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

1 x uzel + koncová PE krytka

481 PP šplhací lano 
s uzly

24 mm oranžová, modrá, 
béžová

2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

koncová PE krytka

38250 PP šplhací lano 33 mm béžová 2,50 m pozinkovaný lanový držák plastový potah

Výrobek č. 480

Výrobek č. Název Průměr Barva lana Délka Upevnění nahoře Upevnění dole

479 šplhací lano Herkules 16 mm zelená, oranžová, modrá, žlutá, 
oranžová, fl uoreskující oranžová, 
černá, šedá, červená, béžová 

2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

koncová PE krytka

482 šplhací lano Herkules 18 mm zelená, modrá, žlutá, černá, červená, 
béžová 

2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

koncová PE krytka

483 šplhací lano Herkules s
pomůckami*

18 mm zelená, modrá, žlutá, černá, červená, 
béžová 

2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

koncová PE krytka

484 šplhací lano Herkules 25 mm modrá, žlutá, červená, béžová 2,00 m očnice a kroužek 10 x 50 mm,
pozinkované

koncová PE krytka

* Barvy pomůcek: žlutá, červená, černá nebo béžová

Výrobek č. 479 | 482

Výrobek č. 483

Výrobek č. 484

Příplatek za 
upevnění dole
Výrobek č. 4825

Zátěžová zemní kotva
pro zašroubování
Výrobek č. 410

Lana

Příklady (bez zemní kotvy pro zašroubování):
řetěz č. 6, pozinkovaný, délka cca 40 cm (v zemi)
nebo 1x nebo 2x řetěz se zemní kotvou
nebo další možnosti upevnění (strana 124-126)  

ocel (Ø cca 10 mm), žárově pozinkovaná
délka cca 40 cm

Oboustranná upevnění na šplhacích lanech
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Výrobek č. 404

Výrobek č. 489-10

Výrobek č. 474Výrobek č. 404K

Výrobek č. 4741

Výrobek č. Název Barvy lana Provedení

403 římský kruh bez lana a řetězu
404 římský kruh s lanem Herkules zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, 

žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, 
fuchsiová

lano Herkules 20 cm a šroub s
okem M12 x 200 mm

404K římský kruh s lanem 
Herkules & obrtlíkem

zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, 
žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, 
fuchsiová

lano Herkules 20 cm a 
obrtlík + nerezové ložisko
M12 x 200 mm

404-1 římský kruh s řetězem řetěz č. 6 poz. 20 cm a matice s 
okem M12 x 200 mm  

474 cvičební kruh (vnější) Ø 290 mm bez lana a řetězu
4741 cvičební kruh 28 x 240 mm s 

16 mm Ø lanem Herkules
zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, 
žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, 
fuchsiová

PP lano 50 cm a 40 cm
řetěz č. 6 poz.

489-10 girlandové ručkovací lano z 16 mm 
Ø lana Herkules

zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, 
žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, 
fuchsiová

oba konce lana s 
maticí s okem M12 x 200 mm
délka zavěšení 3,00 m

Kruhy a ručkovací lana

Na přání lze varianty zvolit individuálně (např. délky, uchycení).

Výrobek č. 403

Výrobek č. 404-1

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY Technické změny vyhrazeny
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Žebříky
Naše provazové žebříky jsou konstruovány a vybaveny pro dětská hřiště, ma-
ximální povolené zatížení žebříku je 150 kg. Jejich použití jako záchranného 
žebříku nebo v průmyslu s odpovídajícími přesahy není povoleno.

Vzdálenost mezi příčkami činí cca 30 cm, šířka žebříku cca 40 cm, doporučená
vzdálenost od země ke spodní příčce 40 cm. Objednávaná délka žebříku se měří
vždy od bodu zavěšení až po nejspodnější příčku.

Výrobek č. 40 Výrobek č. 42 Výrobek č. 44 Výrobek č. 44-10

Výrobek č. Příčky Zavěšení lana Barvy lana Provedení

40 akátové dřevo multifi lní PP lano,
16 mm Ø

Oranžová, modrá, béžová, černá, zelená (nové) oba horní konce lan s očnicí a kroužkem
10 x 50 mm, pozinkované

42 hliník lano Herkules,
16 mm Ø

zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, žlutá, 
černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová

oba horní konce lan s očnicí a kroužkem
10 x 50 mm, pozinkované

44 akátové dřevo lano Herkules,
16 mm Ø

zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, žlutá, 
černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová

oba horní konce lan s očnicí a kroužkem
10 x 50 mm, pozinkované

44-10 plast lano Herkules,
16 mm Ø

zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, žlutá, 
černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová

oba horní konce lan s očnicí a kroužkem
10 x 50 mm, pozinkované

jednobodové upevnění dvoubodové upevnění bez upevnění
(standardní)

Příplatek za 
upevnění dole
Výrobek č. 4826

Zátěžová zemní kotva
pro zašroubování
Výrobek č. 410

Příklady (bez zemní kotvy pro zašroubování):
řetěz č. 6, pozinkovaný, délka cca 40 cm (v zemi)
nebo 1x nebo 2x řetěz se zemní kotvou
nebo další možnosti upevnění (strana 124-126)  

ocel (Ø cca 10 mm), žárově pozinkovaná
délka cca 40 cm

Možná upevnění na koncích žebříků
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Výrobek č. Název Pochůzná plocha
Velikost oka
pochůzná
plocha

Výška
zábradlí

Velikost oka
zábradlí

Výška
zábradlí

Užitná šířka
lávky Upevnění

4957-300 Síťový most ve tvaru V 4 x lano Herkules 3 x 5 cm 85 cm 30 x 30 cm 80 cm 18 cm šroub s okem M12, Nerez
4910-300 Net handrails, both sides 85 cm 25 x 30 cm šroub s okem M12, Nerez
4959-250 Jednoduchý síťový most Herkules oka 30 x 30 cm 80 cm 30 x 80 cm 60 cm 60 cm šroub s okem M12, Nerez
4952 Síťový most s dřevěnými 

příčkami
Herkules oka a
dřevěné příčky

27 x 30 cm 80 cm 40 x 60 cm 80 cm 80 cm šroub s okem M12, Nerez

Síťový most 
ve tvaru V, á bm
Výrobek č. 4957-300

Zábradlí 
pro lávky s dřevěnou nebo gumovou 
podlážkou, á bm
Výrobek č. 4910-300 velikost ok 30 x 25 cm 

Uveďte prosím v objednávce 
následující podrobnosti:
-  čistý rozměr mezi stávajícími rámy 

(délka mostu )
-  osový rozměr / od středu ke středu 

sloupů (šířka mostu)
- požadované délky šroubů s okem
-  Poloha příčných nosníků k připev-

nění materiál pod nohama
-  výškový rozdíl mezi příčnými 

nosníky
příčný nosník vně
(pochůzná plocha delší  
než lana zábradlí)

příčný nosník v 
zákrytu (všechna 
lana stejné délky)

příčný nosník uvnitř (pochůzná plocha 
kratší než lana zábradlí) požadovaná
délka dříků šroubů s okem

Jednoduchý síťový most  
á bm
Výrobek č. 4959-250

Síťový most  
s doplňkovými dřevěnými příčkami,  
á bm
Výrobek č. 4952

Příklady standardních mostů. Individuální výroba na přání.

Standardní provedení do 5,00 m, další délky na vyžádání 
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Všechny pochůzné plochy lana mají 
pohodlný obdélníkový profi l

PP pochůzné lano 
á bm
Výrobek č. 4325-0090-08 pochůzná plocha: 90/90 mm
barva: béžová  

Výrobek č. 4325-0160-08 pochůzná plocha: 160/160 mm, 
barva: béžová

(u obou samostatných výrobků nelze zvolit jinou barvu) 

Most z džungle á bm
Výrobek č. 4954-300 
s PP pochůzným lanem, béžová, cca 90/90 mm

Výrobek č. 4956-300 
s PP pochůzným lanem, béžová, 
cca 160/160mm, délka až 5,00m
Nové dostupné barvy: modrá, zelená, černá

Výrobek č. Název Pochůzná plocha Výška
zábradlí

Velikost oka 
zábradlí

Výška
zábradlí

Užitná šířka
lávky Upevnění

4930-005-050 dřevěná pochůzná lávka, 
užitná šířka 50 cm

příčky z modřínu, 
45 x 95 mm

50 cm šroub s okem M12, 
Nerez

4930-005-075 dřevěná pochůzná lávka, 
užitná šířka 75 cm

příčky z modřínu, 
45 x 95 mm

75 cm šroub s okem M12, 
Nerez

4930-005-100 dřevěná pochůzná lávka, 
užitná šířka 100 cm

příčky z modřínu, 
45 x 95 mm

100 cm šroub s okem M12, 
Nerez 

4950 gumová pochůzná lávka, 
užitná šířka 55 cm

uzavřená gumová 
podlážka

55 cm Extended ends

4954-300 Most z džungle 90/90 mm 
PP pochůzné lano

85 cm 30x30 cm 85 cm 9 cm šroub s okem M12 / M16, 
Nerez 

4956-300 Most z džungle 160/160 mm 
PP pochůzné lano

85 cm 30x30 cm 85 cm 16 cm šroub s okem M12 / M16, 
Nerez

4325-0090-08
+ 495

PP pochůzné lano 90/90 mm 9 cm šroub s okem M12/M16, 
Nerez (Výrobek č. 495)

4325-0160-08
+ 495

PP pochůzné lano 160/160 mm 16 cm šroub s okem M12/M16, 
Nerez (Výrobek č. 495)

Dřevěná pochůzná lávka 
á bm
Výrobek č. 4930-005-050 užitná šířka 50 cm
Výrobek č. 4930-005-075 užitná šířka 75 cm
Výrobek č. 4930-005-100 užitná šířka 100 cm

Gumová pochůzná lávka 
á bm
Výrobek č. 4950 
užitná šířka 55 cm, délka max. 3,00 m

Standardní rozměr do 5,00 m, jiné délky na vyžádání

Příplatek za oboustranné upevnění na 
lanu s pochůznou plochou
Výrobek č. 495 např. matice s okem
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Tunely ze sítí HUCK
Naše tunely ze sítí dodáváme v nejrůznějších tvarech a provedeních: kulaté,
hranaté nebo také trojúhelníkové, jako přídavné díly k již stávajícím prvkům
nebo speciální konstrukce v nadměrných rozměrech.

Šplhací komíny HUCK
Naše šplhací komíny dodáváme právě tak v nejrůznějších tvarech a provedeních.
Kulaté, hranaté, kompletně s malou velikostí ok, s kruhy ovinutými lanem pro 

Jako pochůznou plochu nabízíme oka lana Herkules, lávky z příček z modříno-
vého dřeva nebo gumového pásu nebo PP pochůzných lan v různých barvách. 
Zavolejte nám a poraďte se s námi!

lepší stabilitu a daleko více. Rádi vám navrhneme a vyrobíme individuální 
šplhací komín. Zavolejte nám a poraďte se s námi!

Tunel ze sítí, čtyřhranný, pochůzná
plocha z ok lana Herkules

Síťový tunel, kulatý, pochůzná
plocha z ok lana Herkules, vč. ocelo-
vého kruhu ovinutého lanem

Síťový tunel, čtyřhranný, pochůz-
ná plocha z příček z modřínového 
dřeva

Síťový tunel, trojúhelníkový,
pochůzná plocha z PP lana

Výrobek č. Název Pochůzná plocha Velikost ok
pochůzná plocha Šířka Velikost ok

zábradlí Výška Upevnění

4970 tunel ze sítí oka lana Herkules 125 x 125 mm 75 cm 30 x 30 cm 90 cm šroub s okem M12, Nerez
4971 tunel ze sítí oka lana Herkules 125 x 125 mm 75 cm 30 x 30 cm 120 cm šroub s okem M12, Nerez
4972 tunel ze sítí oka lana Herkules 125 x 125 mm 90 cm 30 x 30 cm 90 cm šroub s okem M12, Nerez
4973 tunel ze sítí oka lana Herkules 125 x 125 mm 90 cm 30 x 30 cm 120 cm šroub s okem M12, Nerez

Standardní rozměr do 5,00 m, jiné délky na vyžádání

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY Technické změny vyhrazeny
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Potřebné údaje od vás:
a) světlý rozměr mezi konstrukcemi rámu, resp. věže (pokud již stojí)
b)  rozměr mezi případnými hranami svahu
c)  rozměr mezi hranou svahu a případným existujícím rámem
d)  rozměr od horní hrany hrací plochy až po případně stávající  

horní hranu vodní plochy

Síťové mosty & tunely na míru

f) třída půd

Dodáme vám individuální most nebo tunel ve správné délce se vstupní konstruk-
cí, základy, resp. plány výztuh a montážním návodem, na přání i včetně montáže!

Délka mostu se vypočítá z přemosťované plochy plus potřebné vzdálenosti od
hrany břehu až po vstup (cca 1,50 m).

Jednotlivé spojovací prvky a prvky konstrukce stanovíme podle typu mostu/
tunelu, resp. je u již stávajících konstrukcí k zavěšení přizpůsobíme podle
předchozí dohody.

Síťové mosty vybavíme nejrůznějšími pochůznými plochami a spojovacími prvky.

Uveďte prosím při poptávce rozměry uvedené v nákresu (a - f). Na základě těchto
údajů zkonstruujeme most, který odpovídá normě EN 1176 pro dětská lanová
hřiště (max. výška paty 3,00 m při odpovídající ochraně proti pádu), resp. u 
veřejných staveb také normě DIN 1055/1072.

d2)   rozměr od horní hrany hrací plochy až k nejhlubšímu  
přemosťovanému bodu

e) požadovaná, resp. existující výška vstupu
f) třída půdy (pokud je k dispozici)

Tunel s dřevěnou lávkou, délka 40 m

Most z džungle ve tvaru V, délka 20 m

Most s dřevěnou lávkou, délka 54 m

Most s dřevěnou lávkou, délka 40 m

Tunel ze sítí se zavěšenými příčkami, délka 8 m

Tunel ze sítí ve tvaru V (prostor plaveckého bazé-
nu), délka 21 m

Postavené mosty/tunely HUCK – kompletní řešení

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTYTechnické změny vyhrazeny
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SWING 
AROUND!
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Originál Huck Ptačí hnízdo
| 144 |

Konstrukce pro houpačky, douglaska
| 138 |

Houpací síť z Herkules lana 
| 153 |

Klasikou mezi houpačkami je bez pochyb Originální Ptačí hnízdo HUCK, které se již téměř 
třicet let stará o bezpečnou zábavu. Houpačky firmy HUCK jsou vhodné pro všechny věkové 
skupiny a lze je rozmanitě kombinovat, takže si velcí i malí mohou užít skutečnou
zábavu. Navíc nabízíme všechny modely pro lidi s handicapem, neboť jejich začlenění do 
škol a na hřištích je pro nás srdcovou záležitostí a je v případě nových projektů i stanoveno 
zákonem.

HOUPAČKY

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY
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Konstrukce pro houpačky „Twin“, z douglasky 
Výrobek č. 4577-3-250, bez závěsných prvků a ložisek   

2,75 m

7,00 x 3,50 m

33,00 m2

8,00 x 5,30 m 

1,45 m (houpačka sedátko)
1,55 m (Bird’s Nest)

3,00 m3

6

Výška zavěšení: 2,50 m

Vhodné závěsné prvky 
naleznete od strany 146!

Příklady kombinací:
Ptačí hnízdo + Ptačí hnízdo

Ptačí hnízdo + Houpací křeslo
Ptačí hnízdo + 2x houpačka sedátko

Další kombinace možné

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK
naleznete na straně 144!

NOVINKA 2022

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Oblouková houpačka k zabetonování
Výrobek č. 4580-4B, bez závěsných prvků, včetně ložisek   

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK
naleznete na straně 144!

Houpačku lze na přání dodat za 
příplatek s práškovým lakem

3,10 m

Ø 1,25 m

18,45 m2

1,25 x 3,95 m  

1,50 m

2,25 m3

4

Výška zavěšení: 2,50 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů 
(montážní prostor) je větší než 
minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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Konstrukce pro houpačky z douglasky
Výrobek č. 4577-1-200 výška zavěšení 2,00 m, bez závěsných prvků a ložisek
Výrobek č. 4577-1-250 výška zavěšení 2,50 m, bez závěsných prvků a ložisek

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK
naleznete na straně 144!

Výška zavěšení: 2,00 m

2,25 m

4,15 x 2,60 m

18,45 m2

6,75 x 2,50 m

1,20 m (Samostatné houpačky)
1,30 m (Ptačí hnízdo)

2,00 m3

4

   

Výška zavěšení: 2,50 m

2,75 m

4,15 x 3,00 m

18,90 m2

7,60 x 2,50 m

1,45 m (Samostatné houpačky))
1,55 m (Ptačí hnízdo®)

2,00 m3

4

   

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní 
prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Vhodné závěsné prvky
naleznete od strany 146!

Konstrukce pro houpačky z douglasky, dlouhá
Výrobek č. 4577-2-200 Výška zavěšení: 2,00 m, bez závěsných prvků a ložisek
Výrobek č. 4577-2-250 Výška zavěšení: 2,50 m, bez závěsných prvků a ložisek

Výška zavěšení: 2,00 m

2,25 m

7,15 x 2,60 m

41,00 m2

9,05 x 7,20 m 
(podle závěsných prvků)
1,20 m (Samostatné houpačky)
1,30 m (Ptačí hnízdo)

2,00 m3

8

   

Výška zavěšení: 2,50 m

2,75 m

7,15 x 3,00 m

44,00 m2

9,05 x 8,00 m 
(varies depending on attachment)
1,45 m (Samostatné houpačky)
1,55 m (Ptačí hnízdo)

2,00 m3

8

   

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů 
(montážní prostor) je větší než minimální 
prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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Konstrukce houpačky „Junior“
Výrobek č. 4580-3-250, bez závěsných dílů a ložisek

Naše originální Ptační hnízdo HUCK
a vhodné závěsné prvky naleznete

od strany 146!

Výška zavěšení: 2,50 m

2,75 m

3,20 x 3,85 m

19,00 m2

7,60 x 2,50 m 

1,45 m (Samostatné houpačky)
1,55 m (Ptačí hnízdo®)

1,30 m3

4

   

2,50 m

7,
60

 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny



2 0 2 2 - 2 0 2 3

141

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů 
(montážní prostor) je větší než minimální 
prostor pro prvek.

2,25 m

6,90 m

Easy Swing „Voštinové hnízdo“
Výrobek č. 4591-50-3

Fotografi e zobrazuje Mini Ptačí hnízdo jako závěsný prvek

Výška zavěšení: plynule nastavitelná, 1,40 - 2,00 m
Sedací plocha: Ø 1,00 m, 8úhelná

2,40 m

2,50 x 1,00 m

15,50 m2

6,90 x 2,25 m

1,35 m

0,80 m3

3

   

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,40 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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2.
25

 m

7.05 m

Výška zavěšení: plynule nastavitelná, max. 2,00 m
Sedací plocha: 1,20 x 0,90 m

2,44 m

2,65 x 1,85 m

15,60 m2

7,05 x 2,25 m

1,25 m

2,90 m3

5

   

Easy Swing „Postel“
Výrobek č. 4591-50-9

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,40 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní 
prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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1,85 m

7,05 m

Easy-Swing „Midi“
Výrobek č. 4591-50-2

Easy-Swing „Maxi“
Výrobek č. 4591-50-1

Sedací plocha (Š x V x H): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m

2,45 m

2,35 x 0,75 m

12,70 m2

7,05 x 1,85 m 

1,30 m

0,80 m3

1

Sedací plocha (Š x V x H): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 3,40 m, včetně příčné traverzy a zavěšení

Další informace
viz tabulka na straně 200.

2,45 m

2,35 x 0,85 m

14,65 m2

7,10 x 2,10 m 

1,30 m

1,00 m3

1

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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Original HUCK Ptačí hnízdo®
Výrobek č. 4650

Převyšuje bezpečnostně technické 
požadavky normy EN 1176-2

 mimořádně silné polstrování
 článková rohož chráněná proti prošlápnutí
 mimořádný servis
  v připadě opravy servis kdekoli v Evropě 

po celou dobu životnosti
 férové náklady na opravu
 5 let záruka na veškerý materiál

Výška zavěšení: 2,00 m Výška zavěšení: 2,50 m

ca. Ø 1,20 m ca. Ø 1,20 m

1,30 m 1,55 m

Minimální vzdálenost ke konstrukci
houpačky: 0,80 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Pro trvalé a dlouhé 
houpání: Všechny 
houpačky s houpacími 
koši HUCK s extra silnou 
ochranou proti oděru na 
namáhaných spojích závěsných 
řetězů ke koši, ale i v bodech 
křížení závěsných řetězů!

Využijte výhod všech 
originálních hnízdových 
houpaček HUCK!

Bezpečnost a vysoká hodnota hry
  hustá článková rohož
   ochrana proti proklouznutí, resp. 

prostrčení rukou a nohou
  podlážka ve tvaru hnízda
  mimořádně silné polstrování

Vynikající kvalita
   doplňková ochrana proti prodření na spojích
   z ávěsné řetězy s velmi kvalitním hadicovým

potahem z gumové tkaniny odolným proti
povětrnostním vlivům pružným i při chladu

  5 let záruka na všechny materiály

Mimořádně snadná údržba
    oprava rohoží v koších v zavěšeném

stavu na místě
   vysoká dostupnost náhradních dílů
   servis HUCK s odvozem a 

opětovným doručením

Výhody naší po celém světě 100.000krát osvědčené článkové 
rohože spojené řetězy z ocelového lana lze rozpoznat přímo na 
používaných houpačkách:

Důvěřujte pouze originálu!

V Ptačím hnízdě HUCK si děti hrají na husté článko-
vé rohoži, která nedovolí proklouznout ani ruce ani 
noze. Riziko poranění je tak velmi nízké. „Kuřátka“ 
sedí na plynule a jemně zaobleném dnu – jako jejich 
opeření přátelé v ptačím hnízdu.

Samozřejmě má norma pro lanové prvky také urči-
té nároky na polstrování, které Ptačí hnízdo HUCK 
výrazně převyšuje.

Ještě jedno kritérium kvality: Extra silná ochrana
proti oděru pro mimořádně namáhané spoje a pro 
závěsné řetězy koše. Velmi kvalitní hadicový potah z 
gumové tkaniny odolný proti povětrnostním vlivům, 
pružný i při chladu, zajišťuje optimální ochranu 
při čilém používání – naše Ptačí hnízdo je prostě 
oblíbené!

I údržba je snadná: Ptačí hnízdo opravíte bez pro-
blémů i zavěšené. Na všechny použité materiály 
poskytujeme záruku 5 let a se správnou péčí a údrž-
bou budou mít děti dlouho radost ze své houpačky.

     Článková rohož našeho originálního Ptačího 
hnízda HUCK z roku 2002 nevykazuje jakákoli 
poškození plastových článků, ocelových lan 
nebo řetězů.

    Povrch síťové podlážky hnízdové houpačky z 
roku 2013 je natolik opotřebený, že uzlové spo-
je drží již jen jednotlivé prameny lana. Právě 
tak je i ocelová vložka místy zcela odhalená a 
napadená rzí. .

Standardní Ptačí hnízdo HUCK má modré lano k ovi-
nutí – alternativně nabízíme barvy zelenou, černou, 
červenou a béžovou.

Naše zkušenosti a naše nároky garantují kvalitu na 
nejvyšší úrovni – prostě kvalita „Made in Germany“!

Závěr: Důvěřujte pouze originálu! Protože jen Pta-
čí hnízdo HUCK kombinuje radost ze hry, dlouhou 
životnost a bezpečnost.
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ovinutí lanem modrá,
ochranná hadice řetězů červená

ovinutí lanem zelená,
ochranná hadice řetězů červená

ovinutí lanem červená, (příplatek),  
ochranná hadice řetězů černá

ovinutí lanem černá,
článková rohož neonově zelená

ovinutí lanem černé,
ochranná hadice řetězů černá

ovinutí lanem béžová, ochranná  
hadice řetězů černá

Originální Ptačí hnízda HUCK / varianty:
Výrobek č. 4650 / Barvy všech ovinutí lan a hadicových potahů si můžete zvolit  

ovinutí lanem černá, článková rohož černá

ovinutí lanem zelené, ochranná hadice řetězů červená

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Výrobek č. Název Průměr Výška zavěšení
Barva hadicových 
potahů

Vzdálenost otvorů 
trámu

Výška zavěšení
2,00 m 2,50 m

4550* Originální Voštinové hnízdo HUCK 1,00 m 2,00 m nebo 2,50 m černá, červená 1,54 m 1,30 m 1,55 m
4650* Originální Ptačí hnízdo HUCK 1,20 m 2,00 m nebo 2,50 m černá, červená 1,90 m 1,30 m 1,55 m
4650-85* Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK 0,90 m 2,00 m nebo 2,50 m černá, červená 1,54 m 1,30 m 1,55 m
4650-85M Originální Mini Ptačí hnízdo

HUCK pro Mini M houpačku
0,90 m 1,29 m Mini M houpačka

1,43 m
Mini M houpačka
0,50 m

*Výrobky č. 4550/4650/4650-85 dodáváme standardně se závěsnými řetězy s hadicovým  potahem a pouze na přání se závěsnými lany
barva lana ovinutí: zelená, modrá, červená (za příplatek), černá, béžová
barva závěsných lan: zelená, oranžová, oranžová fl uoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová
barva článkové rohože: černá a neonově zelená

Křížový kloub včetně pojistky
Výrobek č. 4608-1

Originální Mini Ptačí 
hnízdo HUCK
Výrobek č. 4650-85

Originální Voštinové 
hnízdo HUCK
Výrobek č. 4550

Další informace
na straně 201.

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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3,95 m

2,
20

 m

Mini M houpačka
Výrobek č. 4540-10 sloupy s ložisky pro zavěšení, bez závěsných prvků*
Výrobek č. 4540-10-04 sloupy s ložisky pro zavěšení, bez závěsných prvků, lakované*
Výrobek č. 4540-10A sada kotev k zahrabání, žárově pozinkované

Originální Mini Ptačí 
hnízdo HUCK
Výrobek č. 4650-85M 
(viz strana 147)

Houpačka – sedátko 
pro malé děti
Výrobek č. 4693M 
(viz strana 149)

*  Doporučené prvky 
k zavěšení:

SUPER PRAKTICKÉ!
Pomocí kotev k zahrabání lze 
tento prvek jednoduše instalovat a 
okamžitě začít používat! 
(Výrobek č. 4540-10A)Výška zavěšení: 1,29 m 

2,30 x 0,90 m

8,70 m2

3,95 x 2,20 m

0,50 m 

1,00 m3

4

   

Nyní s nižší výškou koše pro snadný vstup!
Pro ty nejmenší!

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Výrobek č. 4712

Výrobek č. 4693-10 Výrobek č. 4693 Výrobek č. 4693-70

Výrobek č. 5720-1 Výrobek č. 4700-08

Výrobek č. 491 Výrobek č. 4698-1 Výrobek č. 5720
(pro soukromé účely) 

Výrobek č. Název Provedení zavěšení Výška zavěšení Potřebná ložiska pro zavěšení (viz st. 200)

4693-10 Houpačka – sedátko pro nejmenší Hlano Herkules, barevné 2,00 - 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4693 Houpačka – sedátko pro malé děti lano Herkules, barevné 2,00 - 2,50 m včetně 2 x výrobek č. 4602 kloubový hák
4693-70 Dvojitá houpačka pro malé kamarády lano Herkules, barevné 2,00 - 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4712 Bezpečnostní houpačka sedátko s řetězem 2,00 m řetěz č. 6, pozinkovaný 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
5720-1 Houpačka sedátko s řetězem 2,00 m řetěz č. 6, pozinkovaný 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4700-08 Rustikální houpačka

(pro soukromé účely) 
14 mm Ø PP multifi lní lano, 
béžová

2,00 - 
2,50 m

2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák

491 Kyvadlová houpačka 2,00 m řetěz s hadicovým potahem včetně výrobku č. 4603 uzavírací článek
4698-1 Jednoduchá houpačka pneumatika 2,00 m - 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
5720 Sedátko PP multifi l lano modré nebo bílé 2,00 - 2,50 m 2 x Výrobek č. 4602

Všechny rozměry délky pro vzdálenost cca 40 cm od země

Houpačky
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Všechny rozměry délky pro vzdálenost cca 40 cm od země

Výrobek č. 4610 | 4611 Výrobek č. 4620

Výrobek č. Název Provedení zavěšení Rozměry
Výška 
zavěšení

Vzdálenost
otvorů

Minimální vzdálenost
ke konstrukci  

Required suspension 
bearings (Page 200)

4695 Houpací křeslo Maxi 2 x závěsný řetěz s červeným
hadicovým potahem

0,80 x 1,10 x 
0,80 m

2,00 or
2,50 m

0,80 m 0,70 m včetně 2 x výrobek č. 
4608-3 kloubový hák

4695-30 Houpací křeslo Midi 2 x závěsný řetěz s červeným
hadicovým potahem

0,60 x 0,90 x 
0,60 m

2,00 or
2,50 m

0,55 or 
0,60 m

0,65 m včetně 2 x výrobek č. 
4608-3 kloubový hák

4696 Houpací křeslo Mini 2 x V tvar lano Herkules,
červená a zelená

0,60 x 0,30 x 
1,20 m

2,00 or
2,50 m

0,55 or 
0,60 m

0,65 m včetně 2 x výrobek č. 
4608-3 kloubový hák

Výrobek č. Název Provedení zavěšení Rozměry Výška zavěšení
Vzdálenost
otvorů

Minimální vzdálenost
ke konstrukci  

Potřebná ložiska pro zavěšení 
(viz str. 200)

4610 Šplhací komín bez
ukotvení do země 

Lano Herkules, barevné Ø 70 cm 2,00 nebo
2,50 m

- 1,00 m včetně 1 x výrobek č.4608-2 
křížový kloub

4611 Kolotoč – Šplhací komín s
ukotvením do země

Lano Herkules, barevné Ø 70 cm 2,00 nebo 
2,50 m

- 0,70 m včetně 1 x výrobek č.4608-2 
křížový kloub

4620 Lanové kruhy -kolotoč –
houpačka bez ukotvení
do země

Lano Herkules, barevné Ø 70 cm 2,00  nebo
2,50 m

- 1,00 m včetně 1 x výrobek č.4608-2 
křížový kloub

4630 Oválná lanová houpačka 2 x závěsný řetěz tvar V
s červeným hadicovým
potahem

1,05 x 
0,60 m

2,00 nebo
2,50 m

0,70 m 0,80 m včetně 2 x výrobek č. 4608-3 
kloubový hák

Výrobek č. 4630

Výrobek č. 4695 Výrobek č. 4695-30 Výrobek č. 4696
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Výrobek č. 4771-08 Výrobek č. 4772-08

Výrobek č. 4585-40 Výrobek č. 4770-08-200 | 
4770-08-250

Výrobek č. Název Provedení zavěšení Rozměry Výška zavěšení
Vzdálenost
otvorů

Minimální vzdále-
nost ke konstrukci  

Potřebná ložiska pro zavěšení
 (viz str. 200)

4585-40 Tampová houpačka lano Herkules, 
barevné

140 x 140 mm, 
Ldélka cca 1,90 m

2,00 nebo
2,50 m

1,90 m 0,90 m 2x Výrobek č. 4608 křížový kloub

4770-08-
200/250

Pralesní houpačka 2 x řetěz č. 8, 
pozinkovaný 

90 x 90 mm, celková 
délka cca3,60 m

2,00 nebo
2,50 m

2,00 m 0,70 m 2x Výrobek č. 4608 křížový kloub

4651-20 Houpačka „Postel“ 4 x lano Herkules, 
barevné

1,20 x 0,90 m 2,00 - 
2,50 m

- 0,80 m Výrobek č. 4608-1 křížový kloub
včetně křížového kloubu  

Výrobek č. Název Provedení zavěšení Rozměry Výška zavěšení
Minimální vzdálenost
ke konstrukci  

Potřebná ložiska pro zavěšení
 (viz str. 200)

4771-08 Houpačka pro 
kamarády
„Rustikal“

3 x závěsný řetěz s červeným
hadicovým potahem

140 x 140 mm, 
Šířka ca.1,70 m

2,00 nebo 
2,50 m

0,60 m 3 x výrobek č. 4602 
kloubový hák

4772-08 Houpačka Trio 4 x závěsný řetěz s červeným
hadicovým potahem

140 x 140 mm, 
Šířka ca.1,90 m

2,00 nebo 
2,50 m

0,60 m 4 x výrobek č. 4602 
kloubový hák

Výrobek č. 4651-20
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Závěsná síť z ocelového lana
s články a ocelovým lanem
Výrobek č. 806

Závěsná gumová síť 
Výrobek č. 807

Sloupy pro závěsné sítě, vč. ložisek pro zavěšení
Výrobek č. 805S ocel / Ø 102 mm, délka 2,50 m
Výrobek č. 805PS douglaska / Ø 180 mm, délka 2,70 m  s ocelovými příložkami 
Výrobek č. 805R akát / Ø 160-200 mm, délka 2,50 m s ocelovými příložkami 

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m2

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

   

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,95 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m2

4,90 x 3,90m

0,65 m

5

   

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Pozor!
Místo potřebné pro 
zhotovení základů 
(montážní prostor) je 
větší než minimální 
prostor pro prvek.

Pozor!
Místo potřebné pro 
zhotovení základů 
(montážní prostor) je 
větší než minimální 
prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Houpací síť z lana Herkules
s propleteným spojem
Výrobek č. 808KS

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m 

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m2

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

   

Houpací síť 
z lana Herkules, s nerezovou 
uzlovou svorkou
Výrobek č. 808VA

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m2

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

   

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Pozor!
Místo potřebné pro 
zhotovení základů 
(montážní prostor) je 
větší než minimální 
prostor pro prvek.

Pozor!
Místo potřebné pro 
zhotovení základů 
(montážní prostor) je 
větší než minimální 
prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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3,65 m

4,40 m

Ocelové sloupy pro
polyesterovou houpací síť
Výrobek č. 805-200

Polyesterová houpací síť
Výrobek č. 807-200

Plocha pro ležení: 0,65 x 1,50 m 

1,44 m

3,15 x 0,65 m

14,20 m2

4,40 x 3,65 m 

0,65 m

2

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Trio houpacích sítí
Výrobek č. 807-100

6,60 m

6,60 m

Jiné varianty
na přání

Plocha pro ležení: 0,65 x 1,50 m (3x)

1,44 m

Ø 6,15 m

31,90 m2

6,60 x 6,60 m

0,70 m

1,55 m3

15

   

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), 
žárově pozinkované, délka 2,40 m

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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XXL závěsná síť pro obloukovou ocelovou konstrukci
Výrobek č. 808-2 

1,35 m

4,45 x 4,15 m

20,60 m2

4,55 x 5,00 m 

0,60 m

2,50 m3

7

Plocha pro ležení: 2,00 x 1,40 m 

NOVINKA 2022

Oblouková konstrukce pro XXL 
závěsnou síť, včetně ložisek pro 
zavěšení
Výrobek č. 805SB ocel, Ø 159 mm

5,00 m

4,
55

 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Houpací síť lana Herkules 
Výrobek č. 808

Plocha pro ležení: 0,81 x 1,80 m 

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m2

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

   

Uvedená technická 
data slouží pouze 
jako příklad a mohou 
se měnit podle výšky 
zapuštění 

Vybavení
Houpací síť

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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XXL Klid – závěsná síť
Výrobek č. 808-1

Sloupy pro XXL Klid - závěsná síť,
vč. závěsných ložisek
Výrobek č. 808-1S ocel (Ø 159 mm), délka 2,70 m

5,00 m

4,60 m

Plocha pro ležení: 2,00 x 1,40 m

1,75 m

5,20 x 1,60 m

21,00 m2

5,00 x 4,60 m

0,60 m

1,15 m3

7

   

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

HOUPAČKY Technické změny vyhrazeny
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Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Ptačí hnízdo „Chill Out“ XXL
Výrobek č. 803
Výrobek č. 803-US certifi kát IPEMA

 Ideální jako skupinová houpačka pro nejmenší
 Ideální jako terapeutická houpačka pro dospělé

 Rozsah houpání lze individuálně omezit
 5 letá kompletní záruka

Plocha pro ležení: Ø 1,80 m

2,15 m

4,85 x 1,95 m

19,30 m2

Ø 4,95 m

0,75 m

1,20 m3

8

    

Ø 4,95 m

Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 159 mm), 
délka 3,00 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

HOUPAČKYTechnické změny vyhrazeny
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Pyramida z lanové sítě Black Space
| 181 |

Lanová pyramida PAVOUK 6 se 4 ukotveními
| 164 |

Pyramida z lanové sítě Dino 2
| 175 |

Naše pyramidy spojují vše ve velkou zábavu. Ať v mateřských školách, na 
školních dvorech, veřejných hřištích nebo v lanových centrech. Mimořádné 
výšky jsou bezpečné díky nataženým síťovým rovinám nebo hnízdům. 
Lze si v nich navíc odpočinout a vychutnat krásný výhled.

LANOVÉ PYRAMIDY

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY
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Triops® pyramida Mini
Výrobek č. 4644-1

4,
60

 m

4,80 m

3,25 m

4,00 x 4,60 m

17,10 m2

4,80 x 4,60 m

0,65 m

1,30 m3

10

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Lanová pyramida SPIDER 4 se 4 ukotveními
Výrobek č. 5000-4-4

7,
80

 m

7,80 m

4,35 m

5,90 x 5,90 m

52,20 m2

7,80 x 7,80 m 

0,95 m

8,70 m3

25

Dodáváme v různých barvách.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je větší 
než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Lanová pyramida SPIDER 6 se 4 ukotveními
Výrobek č. 5000-6-4

6,40 m

8,75 x 8,75 m

97,30 m2

10,40 x 10,40 m 

1,85 m

8,70 m3

62

10,40 m

10,40 m

Dodáváme v různých barvách.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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2 0 2 2 - 2 0 2 3

6,40 m

11,30 x 9,80 m

109,00 m2

11,80 x 11,60 m

1,60 m

12,80 m3

76

Lanová pyramida SPIDER 6 se 6 ukotveními 
Výrobek č. 5000-6-6

11,80 m

11,60 m

Dodáváme v různých barvách.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Lanová pyramida SPIDER 8 se 6 ukotveními
Výrobek č. 5000-8-6

12,50 m

11,90 m

8,15 m

12,10 x 13,95 m

118,00 m2

12,50 x 11,90 m

1,80 m

12,70 m3

76

Dodáváme v různých barvách.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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5,70 m

Ø 11,00 m

103,00 m2

Ø 11,20 m

1,75 m

4,50 m3

76

Cheopsova pyramida Maxi
Výrobek č. 4643-3B 
Výrobek č. 4643-3B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-3E, k zahrabání 

Ø 11,20 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně



168

Cheopsova pyramida Midi
Výrobek č. 4643-2B 
Výrobek č. 4643-2B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-2E, k zahrabání 

Ø 9,80 m

4,20 m

Ø 8,35 m

73,00 m2

Ø 9,80 m 

1,50 m

4,50 m3

40

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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4,20 m

18,85 x 8,35 m

139,60 m2

17,60 x 9,60 m

1,50 m

13,00 m3

92

Cheopsova kombinace Midi
Výrobek č. 4643-2B-10

17,60 m

9,60 m

Dodáváme i ve verzi Maxi.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Cheopsova pyramida Mini
Výrobek č. 4643-1B
Výrobek č. 4643-1B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-1E, k zahrabání 

Ø 6,50 m

3,50 m

Ø 4,05 m

33,20 m2

Ø 6,50 m

1,20 m

4,60 m3

31

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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6,05 m

Ø 9,50 m

105,00 m2

Ø 11,60 m 

2,00 m

4,30 m3

58

Věž z lanové sítě 1 
Výrobek č. 4595
Výrobek č. 4595E, k zahrabání 

Ø 11,60 m

Na přání s přídavn
ou skluzavkou!

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Věž z lanové sítě 2
Výrobek č. 4596S
Výrobek č. 4596E, k zahrabání 

Ø 10,00 m

4,35 m

Ø 8,00 m

78,55 m2

Ø 10,00 m

1,50 m

4,50 m3

45
Na přání s přídavn

ou skluzavkou!

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor pro 
prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Pyramida z lanové sítě Dino XXL
Výrobek č. 10.04.100

Ø 11,00 m

8,20 m

Ø 9,55 m

95,00 m2

Ø 11,00 m 

1,75 m

4,30 m3

76

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Na přání s přídavn
ou skluzavkou!

Pyramida z lanové sítě Dino 1
Výrobek č. 10.01.100S
Výrobek č. 10.01.100E, k zahrabání 

Ø 11,00 m

6,15 m

Ø 9,55 m

95,00 m2

Ø 11,00 m

1,75 m

4,30 m3

70

Pyramidy z lanové sítě
DINO s velkým Ptačím

hnízdem HUCK pro
odpočinek.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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4,45 m

Ø 7,75 m

66,50 m2

Ø 9,20 m

1,50 m

4,30 m3

45

Pyramida z lanové sítě Dino 2
Výrobek č. 10.02.100S
Výrobek č. 10.02.100E, k zahrabání 

Ø 9,20 m

Pyramidy z lanové sítě
DINO s velkým Ptačím

hnízdem HUCK pro
odpočinek.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení 
základů (montážní prostor) je 
větší než minimální prostor 
pro prvek.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Pyramidy z lanové sítě DINO
s velkým Ptačím hnízdem

HUCK pro odpočinek.

Pyramida z lanové sítě Dino 3
Výrobek č. 10.03.100S
Výrobek č. 10.03.100E, k zahrabání 

Ø 6,70 m

3,20 m

Ø 5,60 m

35,00 m2

Ø 6,70 m

1,75 m

3,10 m3

27

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Pyramida z lanové sítě Dino Mini
Výrobek č. 10.05.100

5,65 m

5,80 m

Pyramidy z lanové sítě DINO
s velkým Ptačím hnízdem

HUCK pro odpočinek.

2,25 m

3,70 x 3,50 m

25,00 m2

5,80 x 5,65 m

0,80 m

0,90 m3

13

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Super Climb Maxi
Výrobek č. 4641-1
Výrobek č. 4641-1E, k zahrabání 

8,60 m

8,
60

 m

5,55 m

5,90 x 5,90 m

72,20 m2

8,60 x 8,60 m

2,00 m

4,30 m3

53

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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3,95 m

6,10 x 6,10 m

60,00 m2

7,90 x 7,90 m

3,00 m

2,10 m3

39

2,40 m

4,00 x 4,00 m

37,75 m2

6,30 x 6,30 m

1,80 m

0,75 m3

19

Super Climb Midi
Výrobek č. 4641-2
Výrobek č. 4641-2E, k zahrabání 

Super Climb Mini
Výrobek č. 4641-3
Výrobek č. 4641-3E, k zahrabání 

7,
90

 m

7,90 m

6,
30

 m

6,30 m
Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY



180

X-Pyramida Maxi
Výrobek č. 4640-1
Výrobek č. 4640-1-US, s hliníkovými spojkami

7,85 m

7,85 m

4,20 m

5,45 x 5,45 m

59,30 m2

7,85 x 7,85 m

3,00 m

1,15 m3

28

Technické změny vyhrazenyLANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Pyramida z lanové sítě Black Space
Výrobek č. 4641-10S

5,20 m

Ø 7,00 m

65,50 m2

Ø 9,00 m

1,80 m

4,00 m3

48

NOVINKA 2022

Ø 9,00 m

V novém designu s
černým lanem Herkules a modrými

plastovými spojkami.

Technické změny vyhrazeny LANOVÉ PYRAMIDY

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Skákání umocňuje pocit štěstí! Trampolíny jsou na hřištích vždy velmi vytížené – není se 
také čemu divit, neboť se zde děti (i rodiče) mohou dostatečně uvolnit a vydovádět.
Vedle čisté zábavy posiluje skákání na trampolíně svaly, podporuje rovnováhu i šikovnost a 
motoriku. S trampolínami série Hally Gally zažijete nejvyšší kvalitu a bezpečnost v mnoha 
různých provedeních a pro všechny potřeby.

Trampolína „Circus“
| 188 |

Trampolína pro vozíčkáře „Rolli“
| 186 |

Trampolína 2000 - originál
| 194 |

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

TRAMPOLÍNY

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Trampolíny Hally Gally podle normy DIN EN 1176    
během 25 let již tisíckrát osvědčený originál

Námi používané skákací rohože:
  jsou mimořádně odolné i proti pořezání
  mají oděru odolnou skákací plochu
   jsou vyrobené v souladu s životním prostředím buď ze speciálních měkkých lamel z  

recyklované gumy s textilní vložkou a tvarově stálými plastovými články nebo s  
membránou (vyztužená tkanina a bez obsahu PAH)

  mají drátěná lana odolná proti přeříznutí a nabízejí robustní spojení 
  nabízejí dětem měkké a komfortní skákání

Námi používaná zavěšení na pružinách:
  mají speciálně vyrobené žárově pozinkované ocelové pružiny
  nabízejí i po letech nezměněnou sílu tahu
  jsou rozložená kolem dokola dle tvaru a vznikajícího zatížení
  izolují hluk
  umožňují jemné pohyby při skákání

Námi používané desky na ochranu proti pádu:
  jsou pevné a odolné proti oděru, speciálně v prostoru hran
  mají ochranu proti pádu, ve vysoké kvalitě absorbují náraz
   jsou vyrobené ve standardním červenohnědém odstínu, neobsahují PAK látky,  

na přání dodáváme i v černé
  na přání dodáváme i v dalších barvách a z EPDM kaučuku
 

Námi používané rámové konstrukce:
  mají kompletní rám z ocelového plechu se zesilujícími úhelníky a zvlášť silným pozinkováním
  mají dlouhou životnost a jsou vhodné pro trvalé zapuštění do vlhké země
  mají bezpečné a stabilní zavěšení pro umístění ocelových pružin
  mají mimořádně pevnou ochranu proti oděru na opěrných plochách pod rámem
  mají lety osvědčené prvky mezi rohoží a rámem izolujícím hluk

Námi používané rámy k zapuštění:
  nepotřebují betonáž, odpadá četné dojíždění na stavbu a doba vytvrzování betonu
  vytvářejí stabilní a trvalé spojení s trampolínou

A údržba??
  trampolíny jsou kompletně bezúdržbové
  u nás obdržíte speciálně vyvinuté zvedací zařízení pro naše trampolíny

Naše robustní trampolíny zvládnou každé zatížení:
  jednoduchá montáž a údržba
  velký výběr velikostí a tvarů
  dodáváme kompletně předmontované prvky připravené ke hře
  dodáváme také jako výhodnou stavební sadu

TRAMPOLÍNY
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Přehled našich trampolín Hally Gally

Trampolíny Hally Gally
– podle DIN EN 1176

Plocha na skákání Vnější rozměry Rám k zapuštění Materiál
skákací rohože Čištění

Výrobek č. 20.02.115
„Rolli” 1,55 x 1,10 m 3,00 x 1,75 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.122
Mini trampolína  
k ustavení   

1,10 x 1,10 m 1,75 x 1,75 m - Gumové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.126
Mini trampolína  
k zapuštění 

1,10 x 1,10 m 1,75 x 1,75 m včetně Gumové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.112
„Circus” Ø 1,30 m Ø 1,90 m včetně Gumové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.112G
„Circus” s uzavřenou rohoží Ø 1,30 m Ø 1,90 m včetně Gumová rohož Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.06.104
„Circus Maximus” Ø 1,90 m Ø 2,50 m včetně Gumová rohož Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.106
„Maximus” 6,00 m délka 0,98 x 5,34 m 1,65 x 6,00 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.105
„Maximus” 9,00 m délka 0,98 x 8,34 m 1,65 x 9,00 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.118
„Piccolo” k zapuštění 0,85 x 0,85 m 1,50 x 1,50 m včetně Gumová rohož Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.111
„Saturnus“ 1,00 x 2,00 m 1,50 x 2,50 m včetně Gumová rohož Vyzdvižení

Výrobek č. 20.02.500
„Kangaroo” 3,85 x 0,85 m 4,50 x 1,50 m včetně Gumová rohož Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.120
„2000” k ustavení 1,75 x 2,50 m 2,25 x 3,00 m - Gumové články Vyzdvižení

Výrobek č. 20.02.125
„2000” k zapuštění 1,75 x 2,50 m 2,25 x 3,00 m na přání Gumové články Otevření

Výrobek č. 20.02.110 XXL
„2000” 1,75 x 3,00 m 2,25 x 3,50 m - Gumové články Vyzdvižení

Výrobek č. 20.02.108
„2012” 1,35 x 1,85 m 2,00 x 2,50 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.102
„2014” 1,60 x 1,60 m 2,25 x 2,25 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Výrobek č. 20.02.121
„2017” 2,35 x 2,35 m 3,00 x 3,00 m včetně Plastové články Vyvěšení rohože

Není trampolína jako trampolína
Skákání na trampolíně – komu by se to nelíbilo. Při vývoji našich trampolín 
dbáme na to, aby vám nebylo toto potěšení odepřeno a trampolíny odpovídaly 
požadavkům normy EN 1176.

Skákací rohože mohou svojí konstrukcí – například jejich napnutím a tím fre-
kvencí skoků – nepříjemně ovlivňovat pocity uživatele. Při napínání našich 
skákacích rohoží postupujeme proto následovně: Napínací sílu stanovujeme 
podstatně nižší, než je tomu u mnoha srovnatelných trampolín. Ve spojení 

s progresivní silou pružin kmitají naše rohože hlouběji, pomaleji a celkově 
jemněji – a umožňují tak výrazně komfortnější skákání.

Doporučujeme proto co nejvřeleji všem milovníkům trampolín, aby tato pro-
vedení nepovažovali za nepodstatná a při výběru trampolíny k nim přihlédli. 
Aby skákání na trampolíně zůstalo po dlouhou dobu komfortním a příjemným 
zážitkem.

TRAMPOLÍNY
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Trampolína pro vozíčkáře „ Rolli“
Výrobek č. 20.02.115, včetně rámu k zapuštění

Pohyb dělá dobře – právě lidem s postižením. Proto
jsme vyvinuli trampolínu pro vozíčkáře „Rolli“.

VÝHODY
 vč. 2 ramp umístěných uvnitř pro snadné najíždění!
 jednoduché čištění vyvěšením rohože 
 rychlá montáž bez betonu
 připravena ke hře

3,00 x 1,75 m
Plocha na skákání: 1,55 x 1,10 m

32,40 m2

6,35 x 5,10 m 

1,00 m

3

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNY Technické změny vyhrazeny
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VÝHODY
 jednoduché čištění vyvěšením rohože
 rychlá montáž bez betonu
 připravena ke hře
 včetně rámu k zapuštění

Mini trampolína
Výrobek č. 20.02.122, pro ustavení s kvalitním dřevěným pláštěm
Výrobek č. 20.02.126, vč. rámu k zapuštění

1,75 x 1,75 m
Plocha na skákání: 1,10 x 1,10 m

27,55 m2

4,10 x 4,10 m 

K ustavení 1,40 m
k zapuštění 1,00 m

5

  

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Trampolína „Circus“
Výrobek č. 20.02.112, včetně rámu k zapuštění

Trampolína „Circus“ 
s uzavřenou rohoží
Výrobek č. 20.02.112G, včetně rámu k zapuštění

Ø 1,90 m
Plocha na skákání: Ø 1,30 m

14,85 m2

Ø 4,35 m

1,00 m

2

  

Ø 1,90 m
Plocha na skákání: Ø 1,30 m

14,85 m2

Ø 4,35 m

1,00 m

2

  

VÝHODY
 včetně rámu k zapuštění
 rychlá montáž bez betonu
 připravena ke hře
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNY Technické změny vyhrazeny
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Trampolína „Circus Maximus“
Výrobek č. 20.06.104, včetně rámu k zapuštění

Ø 2,50 m
Plocha na skákání: Ø 1,90 m

27,35 m2

Ø 5,90 m

1,00 m

3

  

VÝHODY
 rozložená pro snadnou dopravu
 k vlastní instalaci v místě
 rychlá montáž bez betonu
 včetně rámu k zapuštění
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Trampolína „Maximus“
Výrobek č. 20.02.106, 6,00 m dlouhá včetně rámu k zapuštění
Výrobek č. 20.02.105, 9,00 m dlouhá včetně rámu k zapuštění

6,00 m délka 
Výrobek č. 20.02.106

9,00 m délka
Výrobek č. 20.02.105

Provedení se samostatně dodávanými nájezdovými rampami

6,00 x 1,65 m
Plocha na skákání: 5,34 x 0,98 m

61,75 m2

9,35 x 5,00 m

1,00 m

8

  

9,00 x 1,65 m
Plocha na skákání: 8,34 x 0,98 m

61,75 m2

12,35 x 5,00 m

1,00 m

10

  

VÝHODY
 Snadné čištění, jednoduše zavěste podložku
 rychlá montáž bez betonu
 Sestaveno, připraveno ke hře
 vč. zakopávacího rámu 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Trampolína „Piccolo“
Výrobek č. 20.02.118, včetně rámu k zapuštění

1,50 x 1,50 m
Plocha na skákání: 0,85 x 0,85 m

14,05 m2

3,85 x 3,85 m

1,00 m

1

  

VÝHODY
 včetně rámu k zapuštění
 rychlá montáž bez betonu
 připravena ke hře
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

VÝHODY
 Snadné čištění, jednoduše zavěste podložku
 rychlá montáž bez betonu
 Sestaveno, připraveno ke hře
 vč. zakopávacího rámu 

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Trampolína „Saturnus“
Výrobek č. 20.02.111, včetně rámu k zapuštění

1,50 x 2,50 m
Plocha na skákání: 2,00 x 1,00 m

30,00 m2

5,00 x 6,00 m 

1,00 m

4

  

VÝHODY
 včetně rámu k zapuštění
 rychlá montáž bez betonu
 předem smontované připravené ke hře

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně
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Trampolína Kangaroo
Výrobek č. 20.02.500, včetně rámu k zapuštění

4,50 x 1,50 m
Plocha na skákání: 3,85 x 0,85 m

38,10 m2

7,85 x 4,85 m

1,00 m

3

  

VÝHODY
 včetně rámu k zapuštění
 rychlá montáž bez betonu
 připravena ke hře
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Verze pro ustavení (výrobek č. 20.02.120)  (výška 
cca 45 cm) s kvalitním, impregnovaným a lazova-
ným dřevěným pláštěm 

Verze pro ustavení (výrobek č. 20.02.120)  za 
příplatek také s výška cca 45 cm) s kvalitním, 
impregnovaným a lazovaným dřevěným pláštěm 

Trampolína 2000
Výrobek č. 20.02.120, pro ustavení s dřevěným pláštěm
Výrobek č. 20.02.125, pro zapuštění
Výrobek č. 20.02.110 XXL

Rám k zapuštění Trampolína 2000
Výrobek č. 20.02.123
Výrobek č. 20.02.128 (pro tekutou ochranu proti pádu)
Rám z ocelového plechu pro časově nenáročnou montáž bez betonáže

3,00 x 2,25 m
Plocha na skákání: 2,50 x 1,75 m

37,40 m2

6,50 x 5,75 m

1,00 m

8

  

3,50 x 2,25 m
Plocha na skákání: 3,00 x 1,75 m 

40,25 m2

7,00 x 5,75 m

1,00 m

8

  

Výrobek č. 20.02.120
Výrobek č. 20.02.125 Výrobek č. 20.02.110 XXL

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNY Technické změny vyhrazeny
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2,50 x 2,00 m
Plocha na skákání: 1,85 x 1,35 m

31,30 m2

5,85 x 5,35 m

1,00 m

4

  

Trampolína 2012
Výrobek č. 20.02.108, včetně rámu k zapuštění

VÝHODY
 rozložená pro snadnou dopravu
 k vlastní instalaci v místě
 rychlá montáž bez betonu
 včetně rámu k zapuštění
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Trampolína 2014
Výrobek č. 20.02.102, včetně rámu k zapuštění

2,25 x 2,25 m
Plocha na skákání: 1,60 x 1,60 m

31,35 m2

5,60 x 5,60 m 

1,00 m

4

  

VÝHODY
 cenově výhodná alternativa
 rozložená pro snadnou dopravu
 k vlastní instalaci v místě
  rychlá montáž bez betonáže
 včetně rámu k zapuštění
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNY Technické změny vyhrazeny
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Trampolína 2017
Výrobek č. 20.02.121, včetně rámu k zapuštění

3,00 x 3,00 m
Plocha na skákání: 2,35 x 2,35 m

40,30 m2

6,35 x 6,35 m

1,00 m

8

  

VÝHODY
 rozložená pro snadnou dopravu
 k vlastní instalaci v místě
 rychlá montáž bez betonu
 včetně rámu k zapuštění
 jednoduché čištění vyvěšením rohože

Další barvy pro desky na ochranu 
proti pádu a rohože na přání

Vysvětlení symbolů viz skládací 
karta na zadní straně

TRAMPOLÍNYTechnické změny vyhrazeny
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Vyžadují vaše individuální projekty mimo jiné individuální příslušenství? To není problém, 

na následujících stranách vám představíme naše produkty, které podpoří dlouhou životnost 

vašich hřišť a ploch. Za tím účelem jsme vyvinuli různá řešení detailů, například sluneční 

plachty a rohože na ochranu trávníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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144 4650 Originální Ptačí hnízdo HUCK x
147 4650-85 Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK x
147 4550 Originální Voštinové hnízdo HUCK x
147 4650-85M Originální Mini Voštinové hnízdo HUCK x x
149 4712 Bezpečnostní houpačka - sedátko x x
149 5720-1 Houpačka sedátko x x
149 4700-08 Rustikální houpačka x x
149 491 Kyvadlová houpačka x x
149 4698-1 Jednoduchá houpačka pneumatika x x
149 4693-10 Houpačka – sedátko pro nejmenší x x
149 4693 Houpačka – sedátko pro malé děti x x
149 4693-70 Dvojitá houpačka pro malé kamarády x x
150 4610 Šplhací komín x
150 4611 Kolotoč – šplhací komín x
150 4620 Lanové kruhy – kolotoč - houpačka x
150 4630 Oválná lanová houpačka x x
150 4695 Houpací křeslo Maxi x
150 4695-30 Houpací křeslo Midi x
150 4696 Houpací křeslo Mini x
151 4771-08 Houpačka pro kamarády „Rustikal“ x x
151 4772-08 Houpačka Trio x x
151 4585-40 Tampová houpačka x
151 4770-08-200/250 Pralesní houpačka x
151 4651-20 Houpačka „Postel“ x
152 806 Závěsná síť z ocelového lana x x
152 807 Závěsná gumová síť x x
157 808 Závěsná síť z lana Herkules x x
153 808VA Houpací síť z lana Herkules, s nerezovou

uzlovou svorkou x x

154 807-200 Polyesterová houpací síť x x
158 808-1 XXL Klid – závěsná síť x x

Závěsná ložiska pro houpačky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Křížový kloub (náhradní díl)
s řetězem pro houpačku Ptačí hnízdo
Výrobek č. 4608-5

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně nebo černě lakovaný
ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro 1 směr houpání

Křížový kloub 
vč. pojistky pro houpačku Ptačí hnízdo 
Výrobek č. 4608-1

Vybavení
pro zavěšení těžkých závěsných houpaček (např. originální Ptačí hnízdo HUCK) 
s ložiskem s polyamidovým pouzdrem a dalším teflonovým pouzdrem
s PA ložiskem a přídavným teflonovým pouzdrem
čep křížového kloubu M18 x 220 mm,
čep pojistky M16 x 200 mm, červená
s další pojistkou a řetízkem, speciálně pro zavěšení  
originálního Ptačího hnízda HUCK

Křížový kloub (náhradní hlavní ložisko)
pro houpačku Ptačí hnízdo
Výrobek č. 4608

Vybavení
čep M18 x 200 mm, pozinkovaný, červeně nebo černě lakovaný
ložisko s polyamidovým pouzdrem a dalším teflonovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Kloubový hák 
Výrobek č. 4602

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červený
S PA pouzdrem s nerezovým okem M8

Kloubový hák 
zesílené provedení
Výrobek č. 4608-3

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červený
ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro 1 směr houpání

Vybavení 4602M
čep M12 x 120 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem M8 
s obrtlíkem M8 z ušlechtilé oceli ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání
Vybavení 4602M-R
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem M8
s obrtlíkem M8 z ušlechtilé oceli ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

Kloubový hák 
pro Mini M houpačku
Výrobek č. 4602M

Výrobek č. 4602M-R, pro sloupy z akátového dřeva

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Křížový kloub
pro houpací sítě
s čepem
Výrobek č. 4608-4

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem z ušlechtilé oceli M8 a uzavíracím článkem
s obrtlíkem M8 s vidličkovou hlavou ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

Uzavírací článek s obrtlíkem M8
Výrobek č. 4603 s teflonovým ložiskem, ušlechtilá ocel

Křížový kloub
s nerezovým obrtlíkem (kuličkové ložisko)
Výrobek č. 4608-2 

pro upevnění řetězu č. 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Nerezové podložky 
včetně šroubů  
Výrobek č. 4575-01-VA 

Sada pro napojení sloupů  

Závěsné oko M8 
včetně řetězu
Výrobek č. 4575-02-VA 

Sada pro napojení sloupů

Napojení sítí a lan pro sloupy z akátového dřeva

Vybavení
1 x nerezová podložka s drážkou (Ø 60 mm) 
1 x nerezová děrovaná podložka (Ø 60 mm) 
4 x šroub s čočkovou hlavou 5,50 x 19 mm 
1 x šroub s čočkovou hlavou 5,50 x 42 mm 

Vybavení
1 x nerezový řetěz č. 6, délka 50 cm
1 x nerezové oko M8 (výrobek č. 440-30)

Celková délka 50,00 cm

dřevěnýý rám

nappínací pprostor

příklad montáže

Další informace o našich sloupech z
akátového dřeva naleznete na straně 8.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Sada na opravu  
podlážky hnízda 
Výrobek č. 4650-30

Souprava závěsných řetězů
pro 1 houpačku hnízdo 
Výrobek č. 4650-20

Souprava závěsných lan
pro 1 houpačku hnízdo 
Výrobek č. 4650-10

Sada na opravu  
omotávky
Výrobek č. 4650-31

Vybavení
1 ks drátěného lana s PA povlakem, 3/4,5 mm, 5 bm
30 ks plastových článků (20 ks širokých, 10 ks úzkých)
10 ks VA šroubových spojek
20 ks šroubů Torx M5 x 10 mm
1 návod

Vybavení
s hadicovým povlakem
barva povlaku: červená nebo černá
univerzální pro výšku zavěšení 2,00 m až 2,60 m

Vybavení
barvy lana: černá, oranžová fluoreskující, béžová, šedá, červená, fuchsiová, 
modrá, žlutá, zelená, tyrkysová, rezavá
univerzální pro výšku zavěšení 2,00 m až 2,60 m

Vybavení
1 ks stahovací pásky, černá,
šířka 50 mm - 0,4 bm, vč. záplaty
1 role tkaninové pásky, šířka 50 mm, bílá, cca 1,5 bm
2 ks hadicových svorek (Ø 90 - 110 mm)
1 kus pěnové fólie
1 návod

Naši originální Ptačí hnízdo Huck
naleznete na straně 144.

Sady pro údržbu a opravu 
Originálního Ptačího hnízda HUCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Branka „Goalie“
Výrobek č. 4666-130 Velikost oka 13 x 13 cm
Výrobek č. 4666-130-K Velikost oka 13 x 13 cm, se 2 brankovými koši
Výrobek č. 4666-230 Velikost oka 23 x 23 cm

Odolná branka: Naše branky HUCK - konstruované
pro fotbal a házenou – vyhoví i nejvyšším nárokům.
Poskytneme vám proto 15 let záruku na rám z oce-
lových trubek. Navíc nabízíme i cenově zajímavou
variantu s většími oky.

Kontaktujte nás!

Vybavení
ocelový rám (Ø 102/76 mm), žárově
pozinkovaný, k zabetonování
2 šroubovací zemní kotvy 
pro stabilní stání k zabetonování
síť z lana Herkules (Ø 16 mm, 6 pramenů,
s ocelovou vložkou), barva: 04 modrá
2 koše na stěně branky (60 x 60 cm) z lana
Herkules (Ø 16 mm, 6 pramenů, s ocelovou
vložkou), barva: 05 žlutá

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Technické údaje
Délka: 3,20 m
Hloubka: 1,00 m
Výška: 2,15 m

Na přání dodáváme i ve speciálním provedení v jiných 
velikostech sítě - 2,00 x 1,50 m
(délka x výška), hloubka 0,90 m! 

Sport, hra a volný čas

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Vybavení
ocelový rám (Ø 102/76 mm), žárově pozinkova-
ný, za příplatek také lakovaný
2 šroubovací zemní kotvy 
pro stabilní stání k zabetonování
síť z lana Herkules (Ø 8 mm, 3 prameny, s
ocelovou vložkou), barva: černá
uzlové kuličky HUCK, barva: černá

Přezkoušeno podle DIN EN 15312 

Volně přístupná
multifunkční hřiště

Technické údaje Rám branky „Goalie Sport“
je shodný s rámem „Goalie“:

ODOLNÝ - STABILNÍ - TRVALÝ

Branka „Goalie Sport“
Výrobek č. 4665

Délka: 3,20 m
Hloubka: 1,00 m
Výška: 2,15 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Branková síť „Dralo®“
Výrobek č. 4064

Vybavení
pozinkované ocelové lano (Ø 3 mm)
velikost oka cca 10 cm, čtvercová oka
včetně montážní sady napínacího lana chránícího proti krádeži
Bez rámu branky!

Technické údaje
Délka: 3,00 m
Hloubka: nahoře 0,90 m, dole 0,90 m
Výška: 2,00 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Branková síť„verze s clipy“
Výrobek č. 4664

Vybavení
síť s clipy z lana Herkules (PA plášť, Ø 5 mm),
vhodná pro branky na házenou, se síťovým obloukem
velikost oka 10 cm, kosočtvercová oka, zelená, černá, béžová
Bez rámu branky!

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Technické údaje
Délka: 3,00 m
Hloubka: 0,90 m
Výška: 2,00 m

MONTÁŽNÍ POKYN
Brankové sítě by měly být zavěšeny zásadně pouze v rámci branek!

Síť by neměla být v žádném případě natažena přes oblouky!

NYNÍ PODSTATNĚ VYLEPŠENÁ!
Navíc s ochranou proti oděru v
krajové části z velmi kvalitních

polyamidových oček!polyamide loops!

 Provedení lana: PA opláštěné,
zelená, černá nebo béžová

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Multifunkční hřiště mají důležitou sociální funkci na sídlištích. Místo, kde se 
může scházet mládež a věnovat se kolektivním či individuálním sportům beze
strachu, že rozbije okno a podobně. Tato zařízení, vybavená sítěmi proti vanda-
lismu, mají nejen dlouhou životnost, ale zvyšují i kvalitu bydlení.

Při použití jako záchytná síť míčů bezpečná proti vandalismu má naše síť Herkules
lepší vlastnosti tlumení hluku než drátěné pletivo nebo plot z ocelových – hladina 
hlukových emisí byla měřena podle EN ISO 11202.

Síť s clipy Herkules
Naše ocelové lano 2,5 mm opláštěné kvalitním polyesterem je spojeno plasto-
vými uzlovými kuličkami do sítě se čtvercovými oky. Díky opláštění má síť velmi
odolný, a přesto příjemný povrch.

  provedení lana: PA opláštěné, zelené, černé nebo béžové
  tloušťka lana: 5 mm (ocelový pramen 2,5 mm Ø)
  velikost oka: 50, 100 mm (kosočtvercové)
  uzlové spoje: plastové clipy (zelené nebo černé)
  pevnost ok: cca 0,5 kN
  ochrana proti vandalismu: střední

  provedení lana: pozinkované nebo ušlechtilá ocel
  tloušťka lana: 1,5 mm až 5,00 mm
  velikost oka: 25 až 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
  uzlové spoje: hliníkové svorky nebo svorky z ušlechtilé oceli
  pevnost ok: cca 0,8 – 3,5 kN
  ochrana proti vandalismu: vysoká

Ocelová síť Dralo®
Naše ocelová síť Dralo® má sice decentní design, lze ji ale přesto jen těžko zničit.
Zároveň síť zajišťuje nízkou hlučnost při kontaktu s míčem.

Záchytné ploty míčů

  
NOVĚ

V BÉŽOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Vybavení
1 sloupek 6,00 m nebo 6,50 m (6,00 a 6,50 m se střídají)
příslušenství k upevnění

Vybavení
2 sloupy (1x 6,00 m, 1x 6,50 m)
1 síť Dralo (5,00 x 5,00 m) vč. příčné tyče
vypínací lana
příslušenství k upevnění

Od 2,00 m výšky sítě 
velikost ok 50 x 200 mm.

Tato cenově výhodná velikost ok je
pro míče plně dostačující.

Do např. 2,00 m výšky
sítě velikost ok 

50 x 100 mm. Po této velikosti ok je
šplhání velmi obtížné.

Velikost ok 50 x 200 mm
ve formátu na výšku

Velikost ok 50 x 100 mm
ve formátu na výšku

+ 4,00 m - 
5,00 m

+ 2,00 m

+ 0,10 m

± 0,00 m

Náš základní modul má standardní šířku a výšku vždy 5 metrů. Lze ho však jak do
výšky, tak i do šířky jednoduše rozšířit o další moduly (vždy rozměry 5 x 5 metrů).
K základnímu modulu jsou připojeny dva sloupy, síť včetně příčné tyče pro 
hořejší zakončení, potřebné díly pro vypnutí a montážní příslušenství. Pokud si
objednáte rozšiřující moduly, dodáme vám další sloupek, síť a všechny potřebné
drobné díly.

Vypínací zařízení speciálně vyvinuté pro tento systém modulů (nahoře) umož-
ňuje lehký příčný profil při maximální stabilitě. Tak vznikne opticky atraktivní, 
rovné zakončení sítě s ocelovou vložkou.

Montáž síťových polí (síť+příčný nosník) snadno provede jedna osoba na jedné
zvedací pracovní plošině. Systém lze efektivně montovat a obsahuje komponenty
odolné proti vandalismu s dlouhou životností.

Vytvoření různých velikostí ok (dole 50 x 100 mm, od 2 m výšky 50 x 200 mm)
má znemožnit slézání plotu při současné úspoře hmotnosti. Dle EN 15312 nesmí 
horizontální velikost ok záchytných plotů míčů překročit 50 mm, aby bylo šplhání 
po nich mimořádně obtížné.

HUCK Dralo® Záchytný plot míčů -modulový systém
Tichý záchytný plot míčů

Dralo® záchytný plot míčů  
základní modul  
Výrobek č. 46500, šířka 5,00 m, výška: 5,00 m

Dralo® záchytný plot míčů  
rozšiřující modul 
Výrobek č. 46500-1, šířka 5,00 m, výška: 5,00 m

Vybavení
90° úhelník

Dralo® záchytný plot míčů  
90°rohový modul
Výrobek č. 46500-2

 TICHÝ ZÁCHYTNÝ PLOT MÍČŮ
díky pevným spojům uzlových kuliček
 BEZPEČNÝ PROTI VANDALISMU 
použitím ocelové sítě
 SNADNÁ MONTÁŽ
díky přehledné velikosti modulu
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Basketbalová síťka jednotlivě
Výrobek č. 4677-2 – lano zelená/clipy zelená
Výrobek č. 4677-2-06 – lano černá/clipy černá 
Výrobek č. 4677-2-C01S06 – lano černá/clipy zelená 
Výrobek č. 4677-2-C06S08 – lano béžová/clipy černá 

Vybavení
síť s clipy z lana Herkules (PA plášť, Ø 5 mm, s ocelovou vložkou)
vhodná pro každý normovaný koš, montáž s ochranou proti krádeži díky 
zapracovaným svorkám
nehlučná oproti řetězům

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI!
Pro úplné upevnění se svorky

kompletně posunou nahoru na
závěsné háky a zavřou. Síťka je

tak bezpečně upevněná a
chráněná proti krádeži. !

1000KRÁT OSVĚDČENÉ!

Volejbalová síť odolná proti přeřezání v atraktivním designu. 
Vhodná pro všechny sériové volejbalové sloupky.

Volejbalová síť s 
ocelovou vložkou
Výrobek č. 4674-1, bez sloupků (k dodání na přání)

Volejbalová 
síť z Dralo® 
Výrobek č. 4674-10, bez sloupků (k dodání na přání)

Vybavení
(Ø cca 2,5/5 mm) velikost oka 100 mm
velikost sítě 1,00 x 9,50 m (mezinárodní předpis), barva zelená

Vybavení
pozinkovaná ocelová lana (Dralo®) (Ø 2 mm), velikost oka 100 mm velikost
sítě 1,00 x 9,50 m (mezinárodní předpis)
lemovací páska ze 160 mm široké tkaniny s potiskem „HUCK“
pro použití se standardními volejbalovými sloupky

Výrobek č. 4677-2-06 
lano černá/
clipy černá

Výrobek č. 4677-2-C01S06
lano černá/
clipy zelená

Výrobek č. 4677-2-C06S08 
lano béžová/
clipy černá

Výrobek č. 4677-2 
lano zelená/
clipy zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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U zvláštních tvarů a větších plachet doporučujeme materiál 
tkaniny se stíněním 90:10 (320 g/m2).

Possible shapes

Stínění 50:50 (200 g/m2):
oranžová, modrá, červená, světle zelená, tmavě, zelená, 
stříbrná, terakota, krémová

Stínění 90:10 (320 g/m2):
modrá, tmavě zelená, stříbrná, krémová

Sluneční plachty

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚTechnické změny vyhrazeny
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Technické údaje
Rozměry: 5,50 m x 5,50 m
Potřebný půdorys: 6,90 m x 6,90 m

Kombinace pavilonu a plachty
Výrobek č. 5782-1-04 bez zemních pouzder
Výrobek č. 5782-2-04 se zemními pouzdry

Posuvná manžeta z ušlechtilé oceli
Výrobek č. 5785, vždy jeden kus na sloup

Vybavení
plachta z propustné a prodyšné tkaniny
(modrá, ostatní barvy na přání)
včetně žárově pozinkovaných ocelových
trubek (Ø 76 mm)
s pásem pro nastavení výšky 
stínění 50:50
dodáváno s nebo bez pouzder

Vybavení
s otvorem pro uchopení a očkem
tloušťka oceli 8 mm, pro ocelový
sloup 76 mm Ø

Volitelně s
výškově nastavitelnou
posuvnou manžetou.

JEDNODUCHÉ CHYTRÉ!
Vhodné pro sloupy s Ø 76 mm, posuvné manžety lze plynule nastavovat v každé
libovolné výšce a automaticky aretovat vypnutím. Vytvářejí jednoduché spojení
mezi sloupy a plachtou. Nevhodné pro lakované sloupy.

Pásy 
Výrobek č. 5502-025
oranžová, krémová, černá,
stříbrná, červená, modrá, tmavě zelená 
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Krycí plachta pískoviště 
Výrobek č. 720, rozměry na přání

Gumová krajová šňůra
Výrobek č. 2126

PE knoflíky
Výrobek č. 720-1, sada á 10 kusů

Vybavení
prodyšná a propustná plastová tkanina, odolná vůči UV záření barvy plach-
ty: modrá, červená, světle zelená, tmavě zelená, oranžová, stříbrná, terakota, 
krémová
se zesíleným krajem a očky (vzdálenost á 0,5 m)

Vybavení
Ø 6 mm, bílá identifikační šňůra
Pro upevnění doporučujeme PE knoflíky (výrobek č. 720-1)

Vybavení
šrouby z ušlechtilé oceli a distanční pouzdro,  
k zavěšení gumové krajové šňůry
doporučení: vzdálenost á 60 cm

NEPROPUSTÍ ZNEČIŠTĚNÍ
 výkaly zvířat, listím, opadávajícími květy

OBJEDNÁVKA BEZ PŘESAHU
Uveďte prosím rozměry pískoviště.

OBJEDNÁVKA S PŘESAHEM
Uveďte prosím konečný rozměr plachty / sítě.

Obvyklý je přesah 20 cm na každé straně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ Technické změny vyhrazeny
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Rohož cca 4-5 týdnů po montáži

Jakmile se trávník na hřišti často používá, po čase se zničí. Mohou se na něm 
objevit kameny, které zvyšují nebezpečí úrazu dětí. Za mokra na něm uklouznou,
a když trávník vyschne, není dopad na něj již nijak měkký, ale poměrně bolestivý.
Na takových místech tráva také rychle nedoroste.

Z toho důvodu vám doporučujeme naše rohože na ochranu trávníku. Chrání stej-
ně děti i louku. Rohože téměř kompletně zarostou a lze je navíc i bez problémů 
dodatečně instalovat. Kromě toho děti jen tak rychle neuklouznou, a pokud ano, 
spadnou do měkkého. Těmito skvělými vlastnostmi se naše rohože na ochranu 
trávníku postarají o bezpečnou hru dětí za každého počasí.

POUŽÍVÁ SE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET
cenově výhodná ochrana v uzavřených zařízeních

 bezpečná proti uklouznutí

POUŽÍVÁ SE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET
varianta s ochranou proti vandalismu

 bezpečná proti uklouznutí
 velmi robustní
 snadná montáž

Rohož na ochranu trávníku
pod houpačkami
Výrobek č. 4655

Mřížková rohož na
ochranu trávníku
Výrobek č. 4656

Popis
odolná proti opotřebení, elastická článková rohož z recyklované gumy,
odolná proti rozříznutí, lze ji přejíždět sekačkou na trávu, velmi robustní
tloušťka cca 20 mm, rozměry 0,90 x 1,50 m
barva: 06 černá
k jednoduchému, pevnému ukotvení zahrabáním

Popis
článková rohož s hustými oky, potažená plastem, odolná proti oděru a UV
záření, lze ji přejíždět sekačkou na trávu
tloušťka cca 2 mm, pevná šířka 5,00 m (metrové zboží), libovolná
délka, větší plochy lze libovolně doplnit
barva: 06 černá
jednoduchá montáž zahrabáním krajů

Rohože na ochranu trávníku 
20 let zkušeností hovoří za vše
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Znáte to – 1,00 m vedle skluzavek ve svahu je instalováno drahé schodiště, které 
často zůstane nepoužívané. Místo toho děti používají a hrou opotřebují výstup 
přímo vedle skluzavky.

Chraňte zem a svahy v silně namáhaných prostorách (např. přímo vedle skluza-
vek) trvale a bez velkých nákladů! Zde je naše rolovací článková rohož pro vás 
přesně to pravé!

Vyrábíme ji z gumových prvků pro naše trampolíny Hally Gally, které se osvědčily
již před více než 30 lety. Přizpůsobí se okolnímu terénu, jsou pružné, tlumí pád
a pomocí kotevních řetězů je lze bez problémů upevnit do země.

Pokryjte klidně rohože mulčovací kůrou nebo zasejte trávu – k tomu účelu není
nutné ani prostor uzavřít. Obojí se ani nespláchne ani neobehraje.

NECHTE SI VYPRACOVAT NÁVRH! 
	dlouhá životnost
	libovolná šířka, do max. 2 m á segment
	možné „napojení“ větších ploch
	možné segmenty

VAŠE VÝHODY
 nákladově efektivní
 rychlá montáž
 bezpečná proti uklouznutí
 žádný efekt opotřebení při hře
 Segmenty možné
 s předem namontovanými kotevními řetězy

Zajištění svahu rolovacími článkovými rohožemi 
Řešení pro svahy:

Rohož ihned po položení

Malý otvor do země pro kotevní řetězy + bodové základy (cca Ø 5,00 cm)

Rohož na ochranu trávníku po instalaci (částečně odkryta pro fotografii)

Vysvětlení k prověřeným výškám pádu u rohože 
na ochranu trávníku a rolovací článkové rohože

 ¬ Naše rohož na ochranu trávníku byla prověřena podle normy EN 1177 za 
mezinárodních laboratorních podmínek na betonovém podkladu a teor-
eticky by obdržela schválení pro výšku pádu 70 cm na betonový podklad.

 ¬ Navíc byla v místě na ploše trávníku provedena zkouška podle normy EN 
1177 odst. 4.7.3. Zde stanovené výšky pádu překročily mnohonásobně 
očekávanou hodnotu zkoušky při instalaci na beton. (viz tabulka vedle)

 ¬ Teoreticky byla pro maximální výšku pádu u trávníku (1,50 m) stanovena 
hodnota pouze cca 377 HIC.

 ¬ Maximálně by bylo přípustné ještě 1.000 HIC.
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PP lano s ocelovou duší, á bm 
Výrobek č. 4990-08

Koncové pachole se 2 otvory
Výrobek č. 4990-5-10

Upevňovací pouzdra 
Výrobek č. 4990-10

Pachole

Popis
Ø 65 mm
s ocelovou duší (Ø 10 mm)
barva lana: béžová

Středové pachole s 1 otvorem
Výrobek č. 4990-4-10

Popis
sloupy z douglasky, broušené, dělené po jádru, tlakově impregnované 
Ø 16 cm, délka 1,50 m, bez upevňovacích pouzder

Popis
sloupy z douglasky, broušené, dělené po jádru, tlakově impregnované 
Ø 16 cm, délka 1,50 m, bez upevňovacích pouzder

Popis
pro vnitřní upevnění
pozor: u koncových sloupků jsou zapotřebí 2 pouzdra!

Pro přirozené ohraničení vodních ploch, cest, luk atd. Rychlá a cenově výhodná
montáž. PP lano lze díky jeho ocelové duši zničit jen za použití největšího násilí. 
Béžová barva působí harmonicky v urbanistickém designu. Doporučená vzdále-
nost sloupků je 2,50 až 3,00 m.

Lano se prostrčí v požadované celkové délce sloupkem přímo na místě. Aby se
spolehlivě zabránilo vyklouznutí lana, je následně v každém sloupku upevněno
pomocí uvnitř uloženého pouzdra.
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Tam, kde již nepostačuje rozmanitost nabídky katalogu HUCK, zrealizujeme individuální řešení 

pro váš projekt a požadavky. Nabízíme vám servis na míru! Na následujících stranách naleznete 

příklady individuálních řešení podle přání našich zákazníků, která jsme projektovali, vyrobili a 

namontovali. Na základě našeho know how a dlouholetých zkušeností s projektováním  

lanových výrobků vytvoříme perfektní zážitek pro vaše indoor nebo outdoor projekty.

REFERENCE
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Hřiště v bílé nadchne nejen děti 

Moulins, Francie 
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Thierry Demko
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Šťastné děti a rodiče v nákupním centru

Mundolsheim, Alsasko, Francie 
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Geneviève Engel
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Městský park jinak - 
pohyb v tunelu
Girondins Development Area Base, Lyon, Francie
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Thierry Demko
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Vzhůru do výšek v Down Under 
 

Manor Lakes, Austrálie
Partner: Playground Centre New Zealand
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Věž s Ptáčími hnízdy „Black Forest“ na  
druhém konci světa

South New Brighton Domain Christchurch, Nový Zéland  
Partner: Playground Centre New Zealand
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Kombinace bez hranic:
Strom s Ptačími hnízdy přechází v prvek Störtebeker
 
Perth, City of Belmont, Austrálie 
Partner: Playground Centre New Zealand
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Šplhání, objevování a schovávání
v Centrálním parku Het Heijderbos

Heijen, Nizozemsko 
Partner: HUCK Torimex BV
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Odpočinek a hra
v zoo v Amersfoortu

Amersfoort, Nizozemsko 
Partner: HUCK Torimex BV
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Hřiště v nábytkovém domě IKEA -
zábava podle chuti a nálady 

Faro, Portugalsko 
Partner: Playparc GmbH
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Život v korunách stromů
v městském parku v Klatovech 

Klatovy, Česká republika 
Partner: Berger-HUCK s.r.o.
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Jedinečná plošná síť v hotelu
Downtown Camper by Scandic 

Stockholm, Švédsko 
Partner: ScanCord AB
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Kombinace Věže s Ptačími hnízdy:
„Black Forest“ také ve Skandinávii 

Eskilstuna, Švédsko  
Partner: ScanCord AB

Technické změny vyhrazeny REFERENCE
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Lanový park a plošná síť
pro zážitky dětí i dospělých  

Biala, Polsko  
Partner: HUCK Polska Sp.z.o.o.
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Nejrůznější lanové prvky
s velkou dávkou radosti z lezení 

Cuarte de Huerva, Pamplona a Gelsa, Španělsko 
Partner: HUCK SPAIN

Technické změny vyhrazeny REFERENCE
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Šplhání po pyramidě nebo prolézání tunelem? 
Vše je možné 

Konya, Turecko  
Partner: Turkuaz Park

Technické změny vyhrazenyREFERENCE
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Naše kombinace Věže s Ptačími hnízdy „Black  
Forest“ se postará o dostatečnou zábavu v každé zemi 

Ankara, Turecko 
Partner: Turkuaz Park
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“Somewhere Over The Rainbow”
tunel ze sítí v zábavním parku Walibi

Wavre, Belgie 
Partner: Huck N.V. | A & P

Technické změny vyhrazenyREFERENCE
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Zažít podmořské světy a vydovádět se v síti - 
Sealife jednou jinak

Blankenberge, Belgie   
Partner: Huck N.V. | A & P

Technické změny vyhrazeny REFERENCE
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Tunel ze sítí s dřevěnou lávkou
v městském parku Västra 

Malmo, Švédsko 
Partner: ScanCord AB

Technické změny vyhrazenyREFERENCE
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Gigantický zážitek: Stezka v korunách stromů ve 
výšce 32 m z plošné sítě s malými oky  

Bachledka, Slovensko   
Partner: Immobau s.r.l.

Technické změny vyhrazeny REFERENCE



242

Zábava na lanu Herkules: V zoologické zahradě v 
Schönbrunnu i pro orangutana!

Vídeň, Rakousko  
Partner: Berger GmbH 

Technické změny vyhrazenyREFERENCE
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Jeďte na plný plyn v parcourech a pyramidách –
Poflakování se v relaxačním ptačím hnízdě
  
Colchester, USA 
Partner: NetPlay USA LLC 

Technické změny vyhrazeny REFERENCE
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Radost z lezení ve Winners Dome   

Winnenden, Německo 
Partner: Benz Sport

Technické změny vyhrazenyREFERENCE
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Gumový pás „Dillenburg”  ...............................111

H
Houpací křeslo Maxi  .......................................150
Houpací křeslo Midi  .......................................150
Houpací křeslo Mini  .......................................150
Houpací síť Herkules, propletený spoj  ............153
Houpací síť lana Herkules  ...............................157
Houpací síť z lana Herkules,  
s nerezovou uzlovou svorkou ..........................153
Houpačka – sedátko pro malé děti  .................149
Houpačka – sedátko pro nejmenší ..................149
Houpačka „Postel“  ..........................................151
Houpačka Mini Tampen  .................................... 27
Houpačka pro kamarády „Rustikal“  ................151
Houpačka pro malé  ........................................148
Houpačka sedátko s řetězem  ..........................149
Houpačka Trio  .................................................151
Houpačky - sedátka „Haiger”  ..........................110
Hrací kostka  ...................................................... 39
Hrazdová tyč, jednotlivě  „Haiger”  ..................111

I
Inkluzní prvek „Haiger“  .................................... 13

J
Jednoduchá houpačka pneumatika  ...............149
Jednoduchý síťový most   ................................130

K
Kloubový hák  ..................................................202
Kloubový hák pro Mini M houpačku ...............202
Kloubový hák zesílené provedení  ...................202
Kolotoč - Hnízdo, otáčivý  ................................... 47
Kolotoč - Houba, with steel mast, otáčivý  .......... 50
Kolotoč - Spirála, otáčivý  ................................... 47
Kolotoč - Šplhací vír, otáčivý  .............................. 76
Kolotoč - Věž, otáčivý  ......................................... 87
Kolotoč – Mini Ptačí hnízdo, otáčivý ................... 46
Kolotoč – Ptačí hnízdo, otáčivý ........................... 46
Kolotoč – Šplhací komín s ukotvením do země  150
Kombinace pavilonu a plachty  .......................215
Koncové pachole se 2 otvory  ..........................219
Konstrukce houpačky „Junior“  .......................140
Konstrukce pro houpačky „Twin“, z douglasky  136
Konstrukce pro houpačky z douglasky.............138
Konstrukce pro houpačky z douglasky, dlouhá  139
Kosmická kabina, otáčivá  .................................. 82
Křížový kloub (náhradní díl) s řetězem  
pro houpačku Ptačí hnízdo  .............................201
Křížový kloub (náhradní hlavní ložisko)  
pro houpačku Ptačí hnízdo ..............................201
Křížový kloub pro houpací sítě s čepem ..........203
Křížový kloub s nerezovým obrtlíkem  
(kuličkové ložisko) ...........................................203
Křížový kloub vč. pojistky pro houpačku  
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Ptačí hnízdo  ....................................................201
Křížový kloub včetně pojistky  .........................147
Kroužek s očnicí pozinkovaný ..........................124
Krycí plachta pískoviště ...................................216
Kyvadlová houpačka ........................................149

L
Lanová dráha, k zabetonování  .......................... 84
Lanová pyramida SPIDER 4 se 4 ukotveními  ..163
Lanová pyramida SPIDER 6 se 4 ukotveními  ..164
Lanová pyramida SPIDER 6 se 6 ukotveními  ..165
Lanová pyramida SPIDER 8 se 6 ukotveními  ..166
Lanová smyčka  ................................................124
Lanové kruhy -kolotoč – houpačka bez  
ukotvení do země ............................................150
Liánová houpačka, otáčivá  ................................ 41
Loď „Junior“  ...................................................... 16
Lucernové houpací hnízdo  ................................ 40
Lucernové šplhací hnízdo  ................................. 40

M
Malé talíře „Haiger”  ........................................111
Mamba zelená  .................................................. 55
Meeting-Point  ................................................... 42
Midi šplhací vír, otáčivý ..................................... 43
Mini M houpačka ............................................148
Mini M skluzavka  .............................................. 36
Mini Pirátská věž „Fortuna“  ............................... 14
Mini Přesýpací hodiny, otáčivé  ......................... 44
Mini šplhací pyramida, otáčivá .......................... 43
Mini trampolína ..............................................187
Most z džungle    ..............................................131
Mřížková rohož na ochranu trávníku  ..............217

N
Nerezová matice s okem  .................................124
Nerezové ložisko  .............................................125
Nerezové podložky včetně šroubů ...................204
Nerezové pouzdro matice M12  ......................125
Nerezový obrtlík  ..............................................126
Nerezový obrtlík s očnicí  .................................126

O
Oblouková houpačka k zabetonování  .............137
Obloukové lano „Haiger”  ................................110
Ocelové sloupy ................................................115
Očnice  .............................................................124
Olivovník ........................................................... 79
Original HUCK Ptačí hnízdo®  ..........................144
Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK  ................147
Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK  ................148
Originální Ptačí hnízda HUCK / varianty  .........146
Originální Ptačí hnízdo HUCK na pružinách  ..... 30
Originální Voštinové hnízdo HUCK  .................147
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Orlí hnízdo - kolotoč .......................................... 31
Orlí hnízdo „Asslar“ bez skluzavky  .................... 32
Orlí hnízdo „Asslar“ se skluzavkou  .................... 32
Orlí hnízdo „Ehringshausen“  ............................ 62
Otáčecí houba  ................................................... 69
Oválná lanová houpačka  ................................150

P
Parkur „Fortuna“  ............................................... 23
Pásy .................................................................215
Pavoučí síť „Steindorf“ ocelové sloupy .............. 53
Pavoučí síť „Steindorf“ sloupy z douglasky,  
s botičkami  ....................................................... 53
PE knoflíky .......................................................216
Pirátská loď „Störtebeker“  ............................80-81
Pirátská věž Mini  ............................................... 51
Plastová kulatá očnice .....................................124
Plovoucí podložky  ............................................. 52
Pneumatiky „Haiger”  ......................................110
Polyesterová houpací síť  .................................154
Posuvná manžeta z ušlechtilé oceli  ................215
PP lano s ocelovou duší  ..................................219
PP pochůzné lano   ..........................................131
PP šplhací lano  ...............................................127
PP šplhací lano  ...............................................127
PP šplhací lano s uzly  ......................................127
PP šplhací sítě se zapleteným spojem  ............121
Pralesní houpačka  ..........................................151
Přesýpací hodiny „Attighof“  .............................. 83
Příčky provazového žebříku „Haiger”  ..............110
Příplatek za upevnění dole  ..................... 127,129
Provazochodec  .................................................. 56
Provazové lano „Haiger”  .................................110
Provazový žebřík „Haiger”  ..............................110
Prvek Vario 1 - 9 ...............................................112
Prvek Vario 10 - 20   .........................................113
Ptačí hnízdo „Chill Out“ XXL ............................159
PTAČÍ HNÍZDO Pavouk  ...................................... 33
Pyramida z lanové sítě Black Space  ................181
Pyramida z lanové sítě Dino 1  ........................174
Pyramida z lanové sítě Dino 2  ........................175
Pyramida z lanové sítě Dino 3  ........................176
Pyramida z lanové sítě Dino Mini  ...................177
Pyramida z lanové sítě Dino XXL  .....................173

R  
Rám k zapuštění Trampolína 2000  .................194
římský kruh  .....................................................128
římský kruh s lanem Herkules  ........................128
římský kruh s lanem Herkules & obrtlíkem  ....128
římský kruh s řetězem  ....................................128
Řetěz č. 6  .........................................................124
Rohož na ochranu trávníku pod houpačkami  .217
Ručkovací kruhy „Haiger”  ...............................111
Ručkovací lano „Dillenburg”  ...........................111

Ručkovací lano „Haiger”  .................................110
Ručkovací smyčky „Haiger”  .............................111
Rustikální houpačka  .......................................149

S
Sada na opravu omotávky ...............................205
Sada na opravu podlážky hnízda  ....................205
Serpentiny – Had  .............................................. 85
Šestiúhelníkový šplhací hrad Maxi  ................... 24
Síťová houpačka, dřevěná  ................................. 48
Síťová houpačka, ocelová  .................................. 49
Síťová klec na ryby  ............................................ 70
Síťová věž „Sixt von Armin“  ............................... 45
Síťový most s doplňkovými dřevěnými  
příčkami,   ........................................................130
Síťový most ve tvaru V,   ...................................130
Skřítkův les „Rabenscheid“  ............................... 19
Skřítkův les verze 1 ocelové sloupy ................... 63
Skřítkův les verze 1 sloupy z douglasky  
s botičkami  ....................................................... 63
Slackbar  ............................................................ 57
Slackmaster  ...................................................... 59
Slackmaster kombinace 1 dvojitá verze ............ 60
Slackmaster kombinace 1 jednoduchá verze  ... 60
Slackmaster kombinace 2  ................................. 61
Slepýš Midi  ....................................................... 55
Sloupy z akátového dřeva  ...............................115
Souprava závěsných lan pro 1  
houpačku hnízdo .............................................205
Souprava závěsných řetězů pro 1  
houpačku hnízdo .............................................205
Špaččí hnízdo se skluzavkou  ............................. 15
Šplhací hra Dobrodružný tunel  .......................114
Šplhací hra Malé talíře  ....................................114
Šplhací hra Most  .............................................114
Šplhací hra Obloukový most  ...........................114
Šplhací hra Smyčkový most  ............................114
Šplhací komín bez ukotvení do země  .............150
šplhací lano Herkules  .....................................127
šplhací lano Herkules  .....................................127
šplhací lano Herkules  .....................................127
šplhací lano Herkules s pomůckami  ...............127
Šplhací lavice  .................................................... 38
Šplhací palma  ................................................... 75
Šplhací příčky „Haiger”  ...................................110
Šplhací prvek „Mix barev“ ocelové sloupy,  
lakované  ........................................................... 37
Šplhací prvek „Mix barev“  
ocelové sloupy, žárově pozinkované  ................. 37
Šplhací síť „Dillenburg”  ..................................111
Šplhací síť „Haiger”  .........................................110
Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules,  
4 prameny, s propleteným spojem  .................123
Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules,  
6 pramenů, s ocelovou svorkou  ......................122

Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules,  
6 pramenů, s plastovou koulí  .........................122
Šplhací sítě z Ø 18 mm lana Herkules,  
6 pramenů, s hliníkovou koulí  ........................122
Šplhací Trojitý  ..................................................114
Šplhací wigwam Midi  ....................................... 77
Stanová síť „Rabenscheid“  ................................ 65
Středové pachole s 1 otvorem  ........................219
Strom s Ptačími hnízdy „Adlerhorst“  ................. 90
Strom s Ptačími hnízdy „Drago“  ........................ 88
Strom s Ptačími hnízdy „Laola“  ......................... 91
Strom s Ptačími hnízdy dřevěné nosníky  .......... 89
Strom s Ptačími hnízdy Midi dřevěné nosníky .. 94
Strom s Ptačími hnízdy Midi ocelové nosníky  .. 94
Strom s Ptačími hnízdy Mini  ............................. 17
Strom s Ptačími hnízdy ocelové nosníky  ........... 89
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu  
a skluzavky dřevěné nosníky ............................. 92
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu  
a skluzavky ocelové nosníky  ............................. 92
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu  
a točité skluzavky dřevěné nosníky .................... 93
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu  
a točité skluzavky ocelové nosníky  .................... 93
Super Climb Maxi  ...........................................178
Super Climb Midi  ...........................................179
Super Climb Mini  ...........................................179
Super Tampen Swinger „Rabenscheid“  ..........100
Super Tampen Swinger Maxi ...........................101
Super Tampen Swinger Midi  ..........................102
Super Tampen Swinger Mini ................... 103-105
Surfař „Haiger”  ...............................................111
Swing Seat  ......................................................149

T
Tampová houpačka  .........................................151
Trampolína „Circus Maximus“  ........................189
Trampolína „Circus“  ........................................188
Trampolína „Circus“ s uzavřenou rohoží ..........188
Trampolína „Maximus“ ....................................190
Trampolína „Piccolo“  .......................................191
Trampolína „Saturnus“  ....................................192
Trampolína 2000 .............................................194
Trampolína 2012 .............................................195
Trampolína 2014 .............................................196
Trampolína 2017 .............................................197
Trampolína Kangaroo  .....................................193
Trampolína pro vozíčkáře „ Rolli“  ....................186
Trio houpacích sítí  ...........................................155
Triops® pyramida Mini .....................................162
Trojitý parkur se skluzavkou  .............................. 22
Tunely ze sítí HUCK  .........................................132
Týpí .................................................................... 86
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U
Upevňovací pouzdra  .......................................219
Uzavírací článek s obrtlíkem M8  .....................203

V
Velká šplhací pyramida, otáčivá  ........................ 78
Věž s Ptačím hnízdem „Fortuna“  ....................... 18
Věž s Ptačími hnízdy  ......................................... 96
Věž s Ptačími hnízdy - kombi „Obloukový most“  64
Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“  ..................98-99
Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“- kombi  ........... 95
Věž šestiúhelník  ................................................ 72
Věž z lanové sítě 1  ...........................................171
Věž z lanové sítě 2  ...........................................172
Viklavá kláda „Dillenburg”  ..............................111
Viklavá kláda „Haiger”  ....................................110
Visuté Voštinové hnízdo  ................................... 29
Volejbalová síť s ocelovou vložkou ..................212
Volejbalová síť z Dralo® ....................................212

X
X-Pyramida Maxi ..............................................180
XXL Klid – závěsná síť  ......................................158
XXL závěsná síť pro obloukovou  
ocelovou konstrukci  ........................................156

Z
Zábradlí pro lávky s dřevěnou  
nebo gumovou podlážkou  .............................130
Zátěžová zemní kotva pro zašroubování  . 127,129
Závěsná gumová síť  ........................................152
Závěsná síť „Haiger”  .......................................110
Závěsná síť z ocelového lana  ...........................152
Závěsné dvojité oko z nerezi vč.  
příčného svorníku M10 ...................................126
Závěsné oko M8 včetně řetězu ........................204
Závěsné oko řetězu M6, nerezové  ...................125
Závěsné oko řetězu M6, nerezové  ...................125
Závěsné oko řetězu z oceli  ..............................124
Závěsné oko z ušlechtilé oceli  .........................124
Závěsné trojité oko z nerezi vč.  
příčného svorníku M10 ...................................126
Závitový svorník z nerezi  .................................124
Žížala Mini  ........................................................ 55
Žebříky .............................................................129
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Skupina HUCK

Sportovní sítě a lana
Vyrábíme brankové sítě a záchytné 
sítě míčů podle odpovídajících poža-
davků příslušného sportu. Ať už pro 
zábavu nebo různé míčové sporty. U 
nás jste správně.

Průmyslové sítě
Svět sítí pro techniku a životní prostře-
dí: Zvedat, vázat, nakládat, zakrývat, 
chránit, zajistit – jedno, co zamýšlíte, 
my máme tu správnou síť.

Ochranné stavební sítě
Hledáte záchytné sítě osob, lešeňové
ochranné sítě nebo boční ochranné
sítě? Vyrábíme ochranné sítě s certifi-
kací podle norem EN a odpovídajících
předpisů pro stavebnictví.

Lanové prvky
Co lano, to zábava! Naše lanové prvky
HUCK jsou konstruovány pro outdoor:
Ať už jako parkur nebo jednotlivé prv-
ky. Nabízíme různé barvy, provedení 
a tvary pro každý vkus.

Facebook & Instagram
SLEDOVAT, INFORMOVAT, LAJKOVAT

www.berger-huck.cz
PLÁNOVÁNÍ A OBJEDNÁVKY ONLINE

Na našich stránkách představujeme výrobky se stručnými popisy, fotografiemi
a skicami. Navíc zde najdete montážní návody a TÜV certifikáty. Tak můžete v
klidu provést zaměření a naplánovat váš projekt. Prohlédněte si naše aktuální
katalogy a informujte se o všech novinkách.

Sledujte nás na sociálních sítích, čtěte a lajkujte naše příspěvky a prožijte s
námi např. aktuální instalaci nových prvků nebo naše vystoupení na veletrhu.

ČLEN SVAZU BSFH
Federal association with play area
equipment and leisure facilities.

ČLEN IPEMA

  huck.seiltechnik       
	huck.seiltechnik  
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HUCK VE SVĚTĚ

 Velká Británie
HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park, 
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
  +44 1308 425 100 
  +44 1308 458 109 
		sales@hucknetting.co.uk
www.huck-net.co.uk

 Rakousko
Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
  +43 22 66 62 126 
  +43 22 66 62 126-27 
		sales.at@huck.at
www.huck.at

 Česká republika
Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
  +420 466 673-306 
  +420 466 673-305
		 info@berger-huck.cz
www. berger-huck.cz

 Nový Zéland
Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
  +64 6 348 9054
 +64 6 348 9355
	 sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com

 Polsko
HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław
  +48 71 325 75 40
  biuro@huck.pl
www.huck.pl

 Belgie
HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
  +32 51 58 23 20 
  +32 51 58 20 55
		 info.sales@huck.be
www.huck.be

 Holandsko
HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
  +31 71 409 77-00 
  +31 71 409 77-01 
		sales@huck-torimex.com
www.huck.nl

 Švédsko
ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
  +46 415 15 400
  +46 415 15 425
		 info@scancord.net
www.huck-scancord.net

 Německo
HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
  +49 6443 8311-0
  +49 6443 8311-79 
		seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

 Francie
HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
  +33 563 82 51-31 
  +33 563 82 51-36
		contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

 Španělsko
HUCK SPAIN
Calle Alfonso Solans Serrano 18, Local 8. 
50014 Zaragoza
Spain
  +34 976 310 826
		 info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

 USA
NetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
  +1 860 531 2391
  +1 860 537 7393
		sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com

HUCK ve světě

 Turecko
Turkuaz Park Ahşap Yapı 
Peyzaj İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. 
No:145 | 34799 Ömerli-
Çekmeköy/ İSTANBUL
  +90 216 485 13 23
		 info@turkuazpark.net



LOVE IT!



Novinka!
Naše prvky pro dětská hřiště 
mohou být objednány v různých 
barvách lan a plastových spojek 
bez příplatku.

Příklady 
HDPE plastové koule
Modrá, Žlutá, Červená,
Béžová a Černá.

INFO 
Příslušné 3D skici
ukazují barvy lan,  
příslušenství a koncovky  
pro jednotlivé prvky.

Fotky mohou
ukázat speciální
verze v designu
a barvách.

Černá 06
Neonová oranžová 03F*
Béžová 08
Světle šedá 66
Červená 07
Růžová 71 

Modrá 04
Žlutá 05
Zelená 01
Tyrkysová 11
Rezavá 03

HERKULES LANO
Možnost výběru barev vhodných pro děti

NAŠE PLASTOVÉ SPOJKY
Barevnost pro větší zábavu

* Vhodné pro vnitřní použití
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Obchodní	podmínky

Prodejní a dodací podmínky
Následující podmínky tvoří zásadní součást kupní 
smlouvy. Kupující je uznává okamžikem udělení 
zakázky. Odchylné podmínky objednavatele jsou 
pro nás nezávazné i tehdy, když jim výslovně 
neodporujeme.

Nabídka
Všechny nabídky na základě tohoto seznamu jsou 
otevřené, nezávazné a nezavazují k přijetí zakázky. 
Telefonické nabídky vyžadují potvrzení. V případě 
pochybností platí písemné potvrzení. Vyhrazujeme si 
technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich 
výrobků a jsou pro kupujícího přijatelné.

Jednotky objednávky
Dle platného ceníku.
Jsme oprávněni zaokrouhlit bez kontrolního dotazu 
odlišné množství zakázky na nejbližší vyšší obalovou 
jednotku.
Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny 
a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami.

Ceny, balení
Všechny ceny se rozumějí netto včetně v současné 
době platné zákonné daně z přidané hodnoty.

Vydáním tohoto katalogu ztrácejí všechny předchozí
ceníky svoji platnost!

Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud dojde 
po vydání tohoto katalogu k významným změnám, 
kde již není dán stejný základ cen surovin a mezd, 
není již dán ani stejný základ kalkulace. Pokud mezi 
uzavřením smlouvy a sjednaným dodacím termínem 
uplynuly více než čtyři měsíce a při uzavření smlouvy 
nebylo sjednáno jinak, platí naše ceny rozhodné v 
okamžiku dodávky nebo poskytnutí.

Vyhrazujeme si právo účtovat příplatky za výchozí 
materiál v případě zvýšení cen surovin (ocel, plast 
atd.) po dokončení našeho katalogu. Proto se mohou 
v jednotlivých případech odpovídajícím způsobem 
změnit ceny výrobků. Platnost cen činí po vydání 
katalogu minimálně 1 rok, popř. ceny jsou platné 
až do vydání našeho příštího ceníku. Naše ceny se 
rozumí „ze závodu Horní Jelení, CZ“, včetně balení. 
Platby pro zahraničí se provádějí neodvolatelným 
akreditivem!

Platební podmínky
Dobírka, hotovost, 100% zálohová faktura, není-li do-
hodnuto jinak. Při zpoždění s platbou účtujeme 1% 
úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury. 
V případě nutných soudních opatření v souvislosti 
se zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních
nákladů jsme oprávněni zatížit dlužníka.

Ručení/reklamace
Naše ručení se vztahuje na bezchybné řemeslné 
zpracování, používání materiálů dle účelu, ale i sta-
bilní a trvanlivou konstrukci. Případně vzniklé vady 
musejí být oznámeny okamžitě, nejpozději do 3 dnů 
po obdržení zboží, popř. po odhalení vady, pokud se 
vada objeví později, nebo pokud je kupující obchod-
níkem. Jinak platí zboží za schválené.

Pokud nedošlo ke koupi spotřebního zboží, na vadu 
podle vaší volby bezplatně dodáme náhradu.

Jestliže došlo ke koupi spotřebního zboží, může ku-
pující v případě oprávěné reklamace dle své volby 
požadovat opravu nebo dodatečnou dodávku. Nárok 
na odstoupení nebo slevu a/nebo nárok na náhradu 
škody má kupující pouze tehdy, pokud podle naše-
ho rozhodnutí nemůže dojít k opravám nebo jsou 
neproveditelné, nemůže dojít k náhradní dodávce 
nebo nemůže být kvůli náhradní dodávce dodržena 
lhůta, popř. nám poskytnutá přiměřená dodatečná 
lhůta nebyla naším zaviněním dodržena.

Jestliže se oprava nebo dodatečná dodávka s 
konečnou platností nezdaří, může kupující poža-
dovat snížení ceny nebo podle své volby zrušení 
smlouvy, popř. náhradu škody.

Záruka
Platí zákonná ustanovení.

Garance
Na dřevo z douglasky za použití botiček sloupů 
přebíráme garanci 10 let. Na žárově pozinkované 
sloupy 15 let na prorezivění. Na dřevěné sloupy při
přímém zabudování 3 roky garance. Na všechny 
ostatní díly s výjimkou dílů podléhajících opotře-
bení poskytujeme 5letou garanci na prasknutí a 
vady materiálu. Naši garanci přebíráme v rozsahu 
popsaném v bodě ručení. Garance se nevztahuje na 
díly, které podléhají krátkodobému opotřebení (díly 
podléhající opotřebení). Zákonná práva na záruku 
kupujícího zůstávají nedotčena.

Z garance jsou vyjmuty škody, jejichž příčinou jsou 
úmyslná zničení (vandalismus), neodborná montáž, 
chybná údržba nebo přirozené opotřebení.

Je nevyhnutelné, aby byly dodržovány naše pokyny
k montáži a údržbě.

Termín dodání:
Dodací lhůty předepsané kupujícím a jejich přijetí 
neznamenají příslib dodání.

Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky
na náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u 
našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti
dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak 
se v případě vzniku výše uvedených podmínek 
přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Výhrada vlastnictví
Veškeré námi dodané zboží zůstává až do úplné 
úhrady pohledávek naším vlastnictvím. Pokud je 
zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledáv-
ka z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a 
každé další omezení našeho vlastnického práva je
třeba okamžitě oznámit.
Místo plnění: Horní Jelení, CZ.

Ostatní dohody
Pokud by jednotlivá ustanovení prodejních a do-
dacích podmínek byla zcela nebo částečně neúčinná
nebo se takovými stala, pak tím není dotčena plat-
nost ostatních podmínek.



ADVENTURE 
MADE IN 
GERMANY

Modrá 04
Žlutá 05
Zelená 01
Tyrkysová 11
Rezavá 03

Design: www.provinzglueck.com

Berger – Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení

info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz
www.huck.cz

Tel.: +420 466 673 347
 +420 466 304 801
Fax: +420 466 673 305




