Základná charakteristika : DETSKÉ IHRISKO osadenie p.č.83 k.ú. Závadka na trávnatej
ploche pred Obecným úradom. ( celková veľkosť plochy 15m x 20 m)
Prvky musia byť bezpečnostne atestované s doloženým platným certifikačným osvedčením. Okrem príslušných
bezpečnostných noriem EN/STN EN 1176, EN/STN EN 1177 dodávateľský subjekt preberá zodpovednosť za
realizáciu v kontexte platnej legislatívy SR o ochrane spotrebiteľa, užívateľa a prevádzky herných zariadení
a prostriedkov obecnej zábavy na verejne dostupných miestach. Odporúčaný je výber dodávateľa preukázateľne
spĺňajúceho uvedené atribúty, ako aj možnosť preukázania pôvodu certifikácia kvality podľa ISO 9001 a pod.
Rozmery sú v závislosti na vymedzení ochranného pásma jednotlivých herných zariadení.

Bezpečnosť : Herné a pohybové zariadenia

EN/STN EN 1176.1

Veková kategória: prvky sú určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, tak pre deti predškolského
veku ako aj pre deti do 14 rokov.

1. Vežová zostava
Certifikovaná vežová zostava , pozostávajúca z dvojveže , s nerezovými stojkami,
plastovými bočnicami, nerezovými uchopovacími prvkami a schodami, so
strechou a podlahou z vodeodolnej preglejky, so šmýkalkou a priloženou
hojdačkou a monkey ramenom so závesnými úchytmi a tyčou v tvare „hada“
a kritickou výškou pádu do 1,0m ,kotv

TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER: 3,3m (v) x 6,2m (š) x 6,2m (d)
VEK: 2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,99m
NÁRAZOVÁ ZÓNA: 8,2m x 8,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY : TRÁVA , gumenné rohože podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:

2. vahadlová hojdačka
certifikovaná prevažovacia hojdačka pre deti s nerezovým ložiskovým stredovým
zložením, s nerezovým nosným ramenom a uchopovacími prvkami v tvare psa ,
kotvy
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER: 0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d)
VEK: 2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,7m
NÁRAZOVÁ ZÓNA: 3,4m x 6,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: tráva, ornica, gumenné rohože

3. Vláčik s tunelom
Certifikovaný hrací prvok v tvare vláčika s preliezacím tunelom v prednej časti,
s nerezovými stojkami, plastovými bočnicami, a so sedením, s kritickou výškou
pádu do 1,0m, zemné kotvy
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER: 1,3m (v) x 1,0m x 2,1m
VEK: 2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,25m
NÁRAZOVÁ ZÓNA: 5,1 m x 4,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávnik, ornica
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