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OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Vežová zostava  so šmýkačkou 

a lezeckou stenou (bezúdržbová, 

nerezová) 

1 ks 

minimálne požiadavky Rozmery: 3,3m(v) x 3,0m(š) x 2,7(d)  

vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 6,2m x 6,0m, max. kritická výška pádu: 0,95m (nevyžaduje dopadovú plochu) 

Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177  Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve) 

prevedenie  konštrukcia vežovej zostavy bude vyrobená z nerezu, čím sa docieli predĺženie životnosti 

herného prvku. Tieto konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. 

 priečniky a konštrukcia schodov bude vyrobená z nerezu 

 šmýkačka bude vyrobená z HDPE plastu 

 všetok spojovací materiál musí byť nerezový 

 prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách 

 certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 

cena  

osobitné ustanovenia obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov. 

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 

s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 

dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný 

termín dodávky do 31.10.2019 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou  
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OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Veľký kolotoč  

(bezúdržbový, nerezový) 
1 ks 

minimálne požiadavky Rozmery: 0,75m(v) x Ø1,8m 

Vek: 2 -14r., nárazová zóna: Ø5,8m, výška voľného pádu: 0,47m (nevyžaduje dopadovú plochu) 

Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177  Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve) 

prevedenie  celé sedenie a operadlo kolotoča bude vyrobené z nerezu, čím sa docieli výrazné predĺženie 

životnosti herného prvku,  

 podesta kolotoča bude vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou 

 kolotoč bude kotvený pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom, 

konštrukcia bude uložená do betónového lôžka 

 sedenie bude vyrobené z vysoko kvalitného HDPE plastu, 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. Všetok spojovací materiál musí byť 

nerezový 

 certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 

cena  

osobitné ustanovenia obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov. 

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 

s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 

dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný 

termín dodávky 31.10.2019 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou  
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OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Trojhojdačka (bezúdržbová, 

nerezová) 
1 ks 

minimálne požiadavky Rozmery: 2,0m(v) x 6,0m(š) x 1,4m(d) 

Vek: 3 - 14r., nárazová zóna: 6,0m x 8,0m, max. kritická výška pádu: 1,00m (nevyžaduje dopadovú plochu) 

Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177  Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve) 

prevedenie  konštrukcia zostavy bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele, uložená do betónového 

lôžka 

 použitý bude nerezový spojovací materiál 

 na hojdačky budú použité nerezové reťaze, hliníkové - pogumované sedáky, nerezové 

dvojložiskové závesy 

 prvky budú kotvené na pozinkovaných pätkách 

 certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 

cena  

osobitné ustanovenia obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov. 

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 

s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 

dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný 

termín dodávky 31.10.2019 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou  
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OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Tunel húsenica (bezúdržbová, 

nerezová) 
1 ks 

minimálne požiadavky Rozmery: 1,45m(v) x 1,0m(š) x 1,0m(d) 

Vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 4,0m x 4,0m, max. kritická výška pádu: 0,3m (nevyžaduje dopadovú plochu) 

Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177  Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve) 

prevedenie  konštrukcia bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele, uložená do betónového lôžka 

 použitý bude nerezový spojovací materiál 

 prvky kotvené na pozinkovaných pätkách 

 preliezací tunel bude vyrobený z laminátu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou 

farebnou stálosťou. 

 čelo húsenice a zadná časť bude vyrobená z HDPE plastu, 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. Všetok spojovací materiál musí byť 

nerezový 

 certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 
cena  

osobitné ustanovenia obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov. 

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 

s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 

dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný 

termín dodávky 31.10.2019 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou  
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OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Vahadlová hojdačka zvieratko 

(bezúdržbová, nerezová) 
1 ks 

minimálne požiadavky Rozmery: 0,8m(v) x 0,4m(š) x 3,0m(d) 

Vek: 2 - 14r., nárazová zóna: 3,4m x 6,0m, max. kritická výška pádu:1m (nevyžaduje dopadovú plochu) 

Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177  Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve) 

prevedenie  konštrukcia zostavy bude vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele a uložená do betónového 

lôžka 

 použitý bude nerezový spojovací materiál 

 sedačky budú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (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), prvky budú kotvené na 

pozinkovaných pätkách 

 certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 

cena  

osobitné ustanovenia obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy, montáže a usadenia detských hracích prvkov. 

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 

s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 

dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný 

termín dodávky 31.10.2019 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou  

 


