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Príloha č. 3 
 

Technická špecifikácia – zadanie  
 

1. 

 
Vyrobená v kombinácii kov/plast – pozostáva z veže so šmýkačkou, šplhacej steny, 

počítadla, hradieb so šmýkačkou, schodov a lezeckej steny, - zostava musí obsahovať 
min. 5 hracích častí; vyrobená je z oceľových profilov s výplňou z vysokomolekulárneho 

polyetylénu HDPE  
a lán s oceľovým jadrom 

 
šírka max: 4,5 m   výška max: 5,80 m  výška pádu 1,5 m 
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2. 

Detské prevažovadlo – dvojmiestna ramenná hojdačka 
 
Ide o dvojmiestnu ramennú hojdačku kotvená v oceľových pätkách. Je vyrobená z dreva a 
ocele. 

 

Konštrukčný materiál: hranoly 12 x 12 cm, natreté tromi vrstvami lazúrovacieho náteru  
pre vonkajšie použitie pri zachovaní štruktúry dreva.  

 

Rozmery:   dĺžka hojdačky: max. 3,1 m   šírka: max. 0,3 m 

 

Stojky hojdačky sú osadené v kovových puzdrách, mechanizmus hojdania – oceľový 
pozinkovaný čap. Do terénu je hojdačka kotvená v oceľových pätkách.  

 
Spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú 
upravené vypaľovanou práškovou farbou.  
 
Hojdačka je certifikovaná výrobok.  

 

 

 



Zákazka: 
„Dobudovanie detského ihriska v centre obce Píla“ 

 

3. 

Pružinová hojdačka – pes 
 

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo 
zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu 
a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí 
ostrými úlomkami). 

Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou 
práškovou farbou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

Doporučený vek: 3-8 rokov 

Výška voľného pádu: 0,5 m 

Plocha potrebná pre montáž: 3,9 x 3,5 m 

Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik 
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4. 

Pružinová hojdačka – auto 
 

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo 
zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu 
a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí 
ostrými úlomkami). 

Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou 
práškovou farbou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

Doporučený vek: 3-8 rokov 

Výška voľného pádu: 0,5 m 

Plocha potrebná pre montáž: 3,9 x 3,5 m 

Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik 
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5. 

Lanová pyramída 

Konštrukčný materiál: oceľový stĺp, polypropylenové lano s oceľovým jadrom 

Rozmery:   šírka: max. 6 m  výška: max. 6 m 

 

 
 
 

 


