


Realizácie

Naskenovaním QR kódu
si môžete prezrieť naše 
ďalšie inšpirácie zo sveta.



           ážení priatelia,
         primátori, starostovia,        

obchodní partneri,
V
Keď v roku 1993 vznikla naša spoločnosť Študio-21 plus, 

témy ako životné prostredie, riešenia pre verejný priestor 

či cyklodoprava boli v spoločnosti na okraji záujmu. 

Mrzelo nás to, no verili sme, že aj našou činnosťou postupne 

presvedčíme verejnosť, mestá, obce, či developerov, že rozvoj v daných oblastiach má zmysel.

Zaoberáme sa stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou v oblasti detských ihrísk, športových hracích prvkov, 

cyklostojanov a smart riešeniami v mestách. Do rúk sa vám dostáva náš nový katalóg výrobkov a inovatívnych riešení 

pre detské ihriská, športové hracie prvky, cyklostojany, ako aj sortiment mestského mobiliáru. V prípade detských 

ihrísk sú v ňom herné prvky a zostavy európskych výrobcov ako HAGS, Playtop, Berliner Seilfabrik, Denfit, 

Kaiser&Kühne, Playnetic, Eurotramp a ďalších, ktorí sú vo svojej oblasti lídrami v dizajne a inováciách, ale najmä 

v kvalite, trvanlivosti a odolnosti. Sme radi, že sme na Slovensku ich zástupcami. Naším mottom je bezpečné a kvalitné 

ihrisko. Jedno bez druhého nejde. My v Študio-21 plus vieme, že ihrisko je bezpečné vtedy, keď je rozumne navrhnuté, 

je kvalitné prevedením a materiálom. Materiál našich výrobkov zohľadňuje, že herné prvky sú určené na nestrážený 

verejný priestor. Ide o úplne inú kvalitu, ako pri prvkoch, ktoré sú určené na súkromné použitie. To isté platí 

aj o dopadovom povrchu tlmiacom pád. V Študiu-21 plus máme riešenia aj pre športové hracie prvky, pretože 

športovanie v prírode je nielen zdravé, ale hlavne je dostupné pre všetkých. V katalógu nájdete široký sortiment 

fitness, či workoutových hracích prvkov a trampolín pre akýkoľvek priestor. Rovnako naše multifunkčné ihriská 

spĺňajúce podmienky atestu na hlučnosť dokážu v škole či na malom priestore sídliska priniesť priestor pre rôzne 

športy. Cyklodoprava je zdravou a ekologickou alternatívou k motorovým vozidlám. No prináša už teraz zvýšené 

nároky na parkovanie bicyklov. Boli sme prví, kto na slovenský trh prišiel s ponukou poschodových stojanov 

pre bicykle. V katalógu vám prinášame ďalšie inovatívne riešenia cykloparkovania od výrobcov Orion a Falco. Vieme, 

že kvalita vždy niečo stojí. No vítame, že developeri, ale aj mestá a obce si už uvedomujú, že na tento typ riešení, ktoré 

zvyšujú kvalitu života, treba vyčleniť potrebné zdroje. Lacné a nie veľmi trvanlivé herné prvky sú nielen málo trvácne, 

ale môžu byť aj nebezpečné z hľadiska používania. Na kvalite sa neoplatí šetriť. Najsilnejším vkladom do rodinného 

biznisu je bez debaty meno. Dovolím si povedať, že meno našej firmy pozitívne vnímajú domáci aj zahraniční partneri. 

Prináša to so sebou zodpovednosť za výsledok našej práce a udržanie kreditu, vytvoreného za dlhé roky, zameranie 

sa na invenciu, na našu schopnosť vyriešiť našim klientom problém, s ktorým sa na nás obrátili. Práve tá dôvera nás 

posúva vždy vpred. Dúfame, že vás náš katalóg inšpiruje a už teraz sme pripravení vám pomôcť pri plánovaní 

a realizácii vašich projektov. 

Príjemné čítanie!

Ing. VLADIMÍR JURÍK 
konateľ spoločnosti Študio-21 plus
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UniMini
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Herný rad UniMini predstavuje široký sortiment herných zariadení s modulárnymi 

rozmermi a výškami prispôsobenými pre malé deti, vrátane najmenších. 

So systémom UniMini tak môžu deti postupne rásť a spoznávať svet okolo seba. 

Atraktívne farebné aj materiálové prevedenie ich vláka do hry a rôznorodé herné 

aktivity a doplnkové hry, ktoré sú súčasťou zostáv, pomôžu podporiť popri 

telesnom, aj ich mentálny a sociálny rozvoj. 

Sortiment UniMini ponúka širokú škálu herných prvkov s modulárnymi rozmermi 

a výšky od 200 do 1200 mm, čo umožňuje vytvoriť bezpečnú hru pre malé deti 

prakticky v akomkoľvek priestore. V ponuke máme aj pripravené štandardné prvky 

UniMini, ktoré sú hneď použiteľné a vhodné aj pre každý rozpočet. UniMini 

je vhodná ako súčasť detského ihriska v škôlkach, nákupných centrách, 

či na verejných priestranstvách v obciach a mestách. 

pre deti od 1 do 5 rokov

nižšia výška pádu

viac možností kotvenia

rôzne farebné prevedenia

Nordon

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady UniMini.



Juster 

GyroEdsberg
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Iza

Keď v roku 1993 vznikla naša spoločnosť Študio-21 plus, 

témy ako životné prostredie, riešenia pre verejný priestor 

či cyklodoprava boli v spoločnosti na okraji záujmu. 

Mrzelo nás to, no verili sme, že aj našou činnosťou postupne 

presvedčíme verejnosť, mestá, obce, či developerov, že rozvoj v daných oblastiach má zmysel.

Zaoberáme sa stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou v oblasti detských ihrísk, športových hracích prvkov, 

cyklostojanov a smart riešeniami v mestách. Do rúk sa vám dostáva náš nový katalóg výrobkov a inovatívnych riešení 

pre detské ihriská, športové hracie prvky, cyklostojany, ako aj sortiment mestského mobiliáru. V prípade detských 

ihrísk sú v ňom herné prvky a zostavy európskych výrobcov ako HAGS, Playtop, Berliner Seilfabrik, Denfit, 

Kaiser&Kühne, Playnetic, Eurotramp a ďalších, ktorí sú vo svojej oblasti lídrami v dizajne a inováciách, ale najmä 

v kvalite, trvanlivosti a odolnosti. Sme radi, že sme na Slovensku ich zástupcami. Naším mottom je bezpečné a kvalitné 

ihrisko. Jedno bez druhého nejde. My v Študio-21 plus vieme, že ihrisko je bezpečné vtedy, keď je rozumne navrhnuté, 

je kvalitné prevedením a materiálom. Materiál našich výrobkov zohľadňuje, že herné prvky sú určené na nestrážený 

verejný priestor. Ide o úplne inú kvalitu, ako pri prvkoch, ktoré sú určené na súkromné použitie. To isté platí 

aj o dopadovom povrchu tlmiacom pád. V Študiu-21 plus máme riešenia aj pre športové hracie prvky, pretože 

športovanie v prírode je nielen zdravé, ale hlavne je dostupné pre všetkých. V katalógu nájdete široký sortiment 

fitness, či workoutových hracích prvkov a trampolín pre akýkoľvek priestor. Rovnako naše multifunkčné ihriská 

spĺňajúce podmienky atestu na hlučnosť dokážu v škole či na malom priestore sídliska priniesť priestor pre rôzne 

športy. Cyklodoprava je zdravou a ekologickou alternatívou k motorovým vozidlám. No prináša už teraz zvýšené 

nároky na parkovanie bicyklov. Boli sme prví, kto na slovenský trh prišiel s ponukou poschodových stojanov 

pre bicykle. V katalógu vám prinášame ďalšie inovatívne riešenia cykloparkovania od výrobcov Orion a Falco. Vieme, 

že kvalita vždy niečo stojí. No vítame, že developeri, ale aj mestá a obce si už uvedomujú, že na tento typ riešení, ktoré 

zvyšujú kvalitu života, treba vyčleniť potrebné zdroje. Lacné a nie veľmi trvanlivé herné prvky sú nielen málo trvácne, 

ale môžu byť aj nebezpečné z hľadiska používania. Na kvalite sa neoplatí šetriť. Najsilnejším vkladom do rodinného 

biznisu je bez debaty meno. Dovolím si povedať, že meno našej firmy pozitívne vnímajú domáci aj zahraniční partneri. 

Prináša to so sebou zodpovednosť za výsledok našej práce a udržanie kreditu, vytvoreného za dlhé roky, zameranie 

sa na invenciu, na našu schopnosť vyriešiť našim klientom problém, s ktorým sa na nás obrátili. Práve tá dôvera nás 

posúva vždy vpred. Dúfame, že vás náš katalóg inšpiruje a už teraz sme pripravení vám pomôcť pri plánovaní 

a realizácii vašich projektov. 

Príjemné čítanie!



Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady UniPlay.

UniPlay
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Herný rad UniPlay svojím tvarovým a materiálovým riešením púta pozornosť a záujem 

najmä starších detí. Na ihrisku majú chuť neustále niečo objavovať a skúšať všetky 

možnosti, ktoré im jednotlivé herné prvky ponúkajú. Svieže a moderné komponenty 

tohto herného radu prinášajú deťom nielen zábavu, hru či dobrodružstvo, 

ale aj spôsob zdravého cvičenia na lanách a preliezačkách, ktorý pomôže k ich 

telesnému vývinu a zároveň umožní „vybiť“ si prebytočnú energiu. 

Herný rad UniPlay je vzhľadom na vyššie komponenty, ako aj obtiažnosť herných 

prvkov a úrovne aktivít, vhodný pre deti od 5 do 12 rokov. Rôzne organické tvary 

a hladké zaoblené línie herných prvkov sú nadčasové a vybrať si pri nich môžete 

z viacerých farebných kombinácií. Dokonca môžete vytvoriť v závislosti 

od veľkosti ihriska komplexný celok, ktorý ukrýva viacero herných funkcií. 

Napríklad sú v ňom zakomponované rôzne laná, preliezačky, nerezová 

šmykľavka či zaujímavý kolotoč. 

Enzia

pre deti od 5 do 12 rokov

výška pádu viac ako 1 m

viac možností kotvenia

rôzne farebné prevedenia

Keď v roku 1993 vznikla naša spoločnosť Študio-21 plus, 

témy ako životné prostredie, riešenia pre verejný priestor 

či cyklodoprava boli v spoločnosti na okraji záujmu. 

Mrzelo nás to, no verili sme, že aj našou činnosťou postupne 

presvedčíme verejnosť, mestá, obce, či developerov, že rozvoj v daných oblastiach má zmysel.

Zaoberáme sa stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou v oblasti detských ihrísk, športových hracích prvkov, 

cyklostojanov a smart riešeniami v mestách. Do rúk sa vám dostáva náš nový katalóg výrobkov a inovatívnych riešení 

pre detské ihriská, športové hracie prvky, cyklostojany, ako aj sortiment mestského mobiliáru. V prípade detských 

ihrísk sú v ňom herné prvky a zostavy európskych výrobcov ako HAGS, Playtop, Berliner Seilfabrik, Denfit, 

Kaiser&Kühne, Playnetic, Eurotramp a ďalších, ktorí sú vo svojej oblasti lídrami v dizajne a inováciách, ale najmä 

v kvalite, trvanlivosti a odolnosti. Sme radi, že sme na Slovensku ich zástupcami. Naším mottom je bezpečné a kvalitné 

ihrisko. Jedno bez druhého nejde. My v Študio-21 plus vieme, že ihrisko je bezpečné vtedy, keď je rozumne navrhnuté, 

je kvalitné prevedením a materiálom. Materiál našich výrobkov zohľadňuje, že herné prvky sú určené na nestrážený 

verejný priestor. Ide o úplne inú kvalitu, ako pri prvkoch, ktoré sú určené na súkromné použitie. To isté platí 

aj o dopadovom povrchu tlmiacom pád. V Študiu-21 plus máme riešenia aj pre športové hracie prvky, pretože 

športovanie v prírode je nielen zdravé, ale hlavne je dostupné pre všetkých. V katalógu nájdete široký sortiment 

fitness, či workoutových hracích prvkov a trampolín pre akýkoľvek priestor. Rovnako naše multifunkčné ihriská 

spĺňajúce podmienky atestu na hlučnosť dokážu v škole či na malom priestore sídliska priniesť priestor pre rôzne 

športy. Cyklodoprava je zdravou a ekologickou alternatívou k motorovým vozidlám. No prináša už teraz zvýšené 

nároky na parkovanie bicyklov. Boli sme prví, kto na slovenský trh prišiel s ponukou poschodových stojanov 

pre bicykle. V katalógu vám prinášame ďalšie inovatívne riešenia cykloparkovania od výrobcov Orion a Falco. Vieme, 

že kvalita vždy niečo stojí. No vítame, že developeri, ale aj mestá a obce si už uvedomujú, že na tento typ riešení, ktoré 

zvyšujú kvalitu života, treba vyčleniť potrebné zdroje. Lacné a nie veľmi trvanlivé herné prvky sú nielen málo trvácne, 

ale môžu byť aj nebezpečné z hľadiska používania. Na kvalite sa neoplatí šetriť. Najsilnejším vkladom do rodinného 

biznisu je bez debaty meno. Dovolím si povedať, že meno našej firmy pozitívne vnímajú domáci aj zahraniční partneri. 

Prináša to so sebou zodpovednosť za výsledok našej práce a udržanie kreditu, vytvoreného za dlhé roky, zameranie 

sa na invenciu, na našu schopnosť vyriešiť našim klientom problém, s ktorým sa na nás obrátili. Práve tá dôvera nás 

posúva vždy vpred. Dúfame, že vás náš katalóg inšpiruje a už teraz sme pripravení vám pomôcť pri plánovaní 

a realizácii vašich projektov. 

Príjemné čítanie!



Bolanta

Poseidon
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Karro

Jilax



Agito
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Herný rad HAGS Agito od švédskeho výrobcu detských ihrísk, zaujme už na prvý pohľad 

unikátnymi tvarmi herných prvkov aj materiálovým prevedením. Zaujímavý dizajn 

a decentné farby podporujú u detí aktívnu hru, koordináciu, vzbudzujú v nich zvedavosť 

objavovať niečo nové a podporujú ich fantáziu. Herný rad Agito Aura ponúka ešte viac. 

Vybavený farebnými LED svetlami robí hru ešte výnimočnejšou. Vysoké herné prvky 

sú vhodné pre deti od 5 rokov.

Zostavy HAGS sú vďaka kvalite a odolnosti vhodné na verejné ihriská. Zostavu 

si môžete nakombinovať a ihrisko zatraktívniť napríklad horizontálnou sieťou 

Origo v podobe vyvýšeného „hniezda“. Deťom umožňuje bezpečne si posedieť 

„vo výške”. Herný rad Agito Aura zas dokáže vďaka farebným LED svetielkam 

zatraktívniť hru aj v podvečer. LED svetlá sú umiestnené buď priamo 

na stĺpikoch, na vrchole stĺpikov alebo v konštrukcii zaoblenej šmykľavky. 

V ponuke sú LED svetlá v štyroch farbách.

Crystal

Naskenovaním QR kódu
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Agito.

pre deti od 5 do 12 rokov

viac možností kotvenia

rôzne farebné prevedenia

vysoký herný prvok (kritická výška pádu 2,5 m a viac)



Lyric

VoxCorro
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Zacko



Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady NRG.

NRG
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Rad hravých herných prvkov NRG zaujme vďaka svojmu štýlovému prevedeniu 

hneď na prvý pohľad, pričom pre deti je vďaka rozmanitosti tvarov a typov, 

ako si udržať rovnováhu, výzvou aj na následné zdolávanie všetkých prekážok, 

„vybíjania“ si prebytočnej energie, skúšania telesnej zdatnosti, súťaživosti 

a objavovania nového. Deti sa napríklad naučia balansovať a získavať 

rovnováhu spočiatku na rôznych nižších stabilnejších prvkoch a staršie 

a odvážnejšie deti aj tradične na lane.

Pevná konštrukcia NRG herných prvkov umožňuje bezpečnú hru aj vo výškach.  

Výrazné oceľové oblúky a podpery jednotlivých herných prvkov NRG môžu tvoriť 

pôsobivý ústredný prvok akejkoľvek hernej plochy a upútajú deti každého veku 

a schopností. Sortiment jednotlivých herných prvkov je široký, pričom vám ho vieme 

nakombinovať a zostaviť „na mieru“ podľa vášho želania. Radi vám pomôžeme 

s naprojektovaním a nainštalovaním v rôznom zostavení či usporiadaní. 

Cairngorms

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady NRG.

pre deti od 5 do 12 rokov

kotvenie na betonáž

šedo-červené prevedenie

výška pádu od 600 do 2900 mm



Apennines

HimalayasEverest
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Lobster Pot



Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Solo.

Solo
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Aj pre tých, ktorí nemajú veľký rozpočet, chcú detské ihrisko len oživiť, vybudovať 

ho postupne, alebo sú stiesnení priestorom, máme riešenie „na mieru“ a ponuku 

širokého sortimentu jednotlivých herných prvkov HAGS Solo. Vybrať si môžete podľa 

veku detí aj zamerania hry. Na našich herných prvkoch deti popri bezpečnej zábave 

zapájajú aj logické myslenie, interakciu a fantáziu. Ak budujete ihrisko postupne, 

pomôžeme vám s jeho plánovaním.

Naše herné prvky osvedčenej značky HAGS Solo sú na sebe nezávislé, navrhnuté 

ako samostatne stojace prvky alebo na doplnenie existujúceho ihriska. Široký 

sortiment umožňuje popri tradičných jednohojdačkách oživiť priestor netradičnými 

prvkami, ako hovoriacou trúbou, cirkusovým domčekom, hracím stromom, 

bicyklovým kolotočom, freestylovou hojdačkou a pod. Všetky prvky majú pevnú 

konštrukciu odolnú proti vandalizmu aj vplyvom počasia. 

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Solo.

pre deti od 2 do 12 rokov

rôzna výška pádu

viac možností kotvenia

široký výber prvkov a farebného prevedenia
Bicycle Roundabout Pedal
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Spring Toy Turtle

Vespy Toddler

Rocking Toy Bruno

Lillie Mobilus

Slide Portland
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Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
riešení na mieru.

Specials
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Herné zostavy HAGS Specials sú atypické herné zostavy navrhnuté špeciálne podľa 

požiadaviek a predstáv zákazníka. Chcete svoje ihrisko premeniť na džungľu, banícku 

štôlňu, alebo repliku historickej pamiatky a  umožniť deťom, aby sa popri hre a zábave 

netradičnou formou aj vzdelávali? Práve tematické herné zostavy sú určené na to, 

aby v deťoch rozvíjali popri pohybe aj zvedavosť, fantáziu a socializáciu. Sú vhodné 

aj pre mestá a obce, ktoré chcú povedať o svojej histórii, alebo o tom, čo je pre nich 

tradičné.

Každá zostava HAGS Specials je jedinečná a odráža vami zadaný návrh. Pri návrhu 

máte možnosť kombinovať typové prvky s doplnkovými hernými prvkami, čím vzniknú 

atypické herné zostavy rôznych  rozmerov a zamerania. Zvoliť si môžete aj farebnosť 

a ústredný motív detského ihriska. Herné špeciálne zostavy v plnom rozsahu spĺňajú 

podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem platných na Slovensku, ako STN 

EN 1176.

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
riešení na mieru.

určené pre rôzne vekové kategórie

rôzna výška pádu

viac možností kotvenia

rôzne farebné prevedenia

UniPlay Motorik 8
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti BERLINER.
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Lanové herné prvky značky Berliner z nášho sortimentu predstavujú široký výber sietí 

a preliezačiek, a to od solitérov po možnosť ich kombinovania do celých zostáv. Sú určené 

pre rôzne vekové kategórie bez obmedzenia hmotnosti. Navrhnuté a vyrobené sú tak, 

aby vydržali desiatky rokov a po celé generácie. Lanové sieťové zostavy pozitívne 

ovplyvňujú telesný, mentálny aj sociálny rozvoj detí, popri zábave ich nabádajú k zdravému 

súťaženiu, pohybu a schopnosti prekonávať prekážky.

Herné zostavy sú mimoriadne atraktívne a netradičným dizajnom zaujmú na každom ihrisku. 

Odolné laná sú spájané špeciálnymi hliníkovými spojovacími prvkami. Sú upínané na stĺpiky 

z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek. Zostavy dopĺňajú pestrofarebné spojovacie 

gule. Farebnosť stĺpikov, lán či gulí si môžete zvoliť sami. Pri výrobe prvkov myslíme aj na životné 

prostredie. Pri výrobe využívame z veľkej časti recyklovateľný materiál. 

Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti BERLINER.

rôzna výška pádu 

mimoriadne odolné a bezpečné

možnosť vytvorenia ihriska aj vo svahu

Lanové ihriská

Greenville Triitopia.02

rôzne farebné prevedenia
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Twist.015 Grenville Combi.024

DNA Tower XL.04



Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti Eurotramp.

Trampolíny

20

výška pádu 1m

pre deti od 3 rokov

zábava aj pre dospelých

vysoká odolnosť 

zábava aj pre dospelýchzábava aj pre dospelých

Trampolíny patria k najatraktívnejším zariadeniam na trávenie voľného času a sú lákadlom 

pre deti, mládež, aj dospelých. Naše trampolíny Eurotramp zapúšťame do gumeného 

povrchu v rovine s okolitým terénom, vďaka čomu sú popri atraktivite aj veľmi bezpečným 

prvkom, ktorý spĺňa podmienky a normy pre zariadenia detských ihrísk. Kvalita a sila pružín 

trampolín KidsTramp a KidsTrampTracks preto umožní deťom bezpečne skákať a naučí ich 

koordinovať pohyb a udržať rovnováhu. 

Pruženie trampolín je zabezpečené patentovo ukrytými a nehrdzavejúcimi pružinami. Samotná 

plocha trampolíny má textilný povrch pretkaný oceľovými lankami s odolnou úpravou proti 

vandalizmu. Naše trampolíny Eurotramp je možné umiestniť na verejné priestranstvá, ale aj 

do škôl či športových centier a zahrnúť ich do vyučovacieho procesu. Pedagógom, trénerom 

či vedúcim pohybových krúžkov poskytnú ďalšiu možnosť ako atraktívne vzdelávať 

a podporovať fyzické aktivity detí.
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti Playnetic.

Interaktívne ihriská

22

Vieme, že deti milujú hry, no rovnako radi zdolávajú prekážky a majú radi odmeny. 

Novinkou v našom sortimente sú preto interaktívne herné prvky od holandskej 

firmy Playnetic, ktoré posúvajú detské ihrisko na vyššiu úroveň. Za aktivitu detí, 

napríklad otáčaním kľuky či kormidla, sa totiž herné prvky odmenia hudbou, 

rozprávkou, zvukmi alebo inštrukciou na ďalšiu hru. Playnetic sú vhodné aj ako 

učebná pomôcka na školské ihriská, keďže obsah informácií si doň môžete nahrať 

sami. 

ShotSpot

od 0 do 99 rokov

viac možností kotvenia

generuje si vlastnú energiu

možnosť výberu vlastnej farby a hudobného obsahu

Interaktívne ihriská

Vieme, že deti milujú hry, no rovnako radi zdolávajú prekážky a majú radi odmeny. 

ShotSpot
možnosť výberu vlastnej farby a hudobného obsahu

p l a y i n g  w i t h  e n e r g y

Interaktívne ihriská Playnetic fungujú bez priameho napojenia na zdroj elektrickej 

energie či bez batérií. Energia sa generuje fyzickou aktivitou a umožňuje prehrávať 

rôzne hlasové záznamy – popri zábavnom aj informačné a vzdelávacie. Obsah 

je nahratý na špeciálnom USB kľúči vo vnútri zariadenia, odolnom voči 

poveternostným podmienkam a aj voči vandalizmu. Zariadenia obsahujú aj tzv. 

Time-Lock, takže sa dajú na noc automaticky vypnúť. Sú odolné voči vandalizmu

 a nepotrebujú takmer žiadnu údržbu.



GameNetic

AudioZoneKineticWheel

GameWallGameWall GameNeticGameNetic

AudioZoneKineticWheel

GameWall

AudioZone
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti Kaiser&Kühne.

Vodné hry

24

určené pre rôzne vekové kategórie

vodné systémy z nehrdzavejúcej ocele

viac možností kotvenia

rôzna výška pádu

Deti milujú zábavu, milujú tvoriť a vytvárať. Aj preto azda ani na jednom ihrisku 

nechýba pieskovisko. No rovnako súhlasíte, že deti radi snívajú o lete, lebo milujú 

vodu. My chceme plniť tento ich sen a prinášame na vaše ihrisko to najlepšie, čo trh 

ponúka. Ako výhradný zástupca vodných herných zostáv Kaiser&Kühne na Slovensku 

zmeníme vaše ihrisko v obci či v meste, v parku, v škôlke či pri nákupnom centre, 

na magické miesto, kde budú mať deti priestor pre bezpečné vodné hry.

Herné zostavy Kaiser&Kühne - Vodné hry predstavujú rozmanité herné zostavy, 

ktoré premenia ihrisko na unikát. Široký sortiment zahŕňa vodné mlyny, kanály, 

kaskády, nádržky a ďalšie bezpečné herné prvky, a to buď ako samostatný herný 

prvok, alebo spojený do zostavy spolu s ďalšími vodnými hernými prvkami či rôznymi 

domčekmi, hradnými vežičkami a pod. Vodné systémy sú z nehrdzavejúcej ocele, 

odolné a bezpečné a sú určené pre deti rôznych vekových kategórií, ako i spoločnú 

hru detí a  dospelých. 
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
z rady Inclusive Play.

Inclusive Play

26

Sme presvedčení, že všetky deti majú právo sa hrať bez ohľadu na svoje fyzické 

či mentálne schopnosti. Aj preto sa snažíme prinášať nielen herné prvky a zostavy, 

ktoré sú bezpečné a kvalitné, ale aj dobre navrhnuté ihriská. Teda, aby sa spolu 

mohli hrať deti rôznych vývinových úrovní. Naše inkluzívne ihriská zároveň 

umožňujú deťom hrať sa na ihrisku aj spolu s rodičmi či starými rodičmi. Herné 

prvky pritom stimulujú rôzne zmyslové systémy a poskytujú príležitosť 

na spoločenskú interakciu.

Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
z rady Inclusive Play.

bez vekového obmedzenia

rôzna výška pádu

viac možností kotvenia

rôzne farebné prevedenia

Pre interaktívne ihrisko si môžete vybrať z nášho širokého sortimentu herných prvkov 

z viacerých herných radov, ako HAGS UniMini, HAGS UniPlay, HAGS Solo, HAGS Agito, 

HAGS Planet a HAGS Plaza. Každé jedno umožňuje inkluzívnu hru a zohľadňuje 

aj vývinové štádium dieťaťa. Radi vám zároveň pomôžeme aj pri výbere podpornej 

infraštruktúry pre inkluzívne ihrisko, ako posedenie, vhodné značenie, toalety, ako i ďalší 

mobiliár, ktorý by poskytol aj priestor na oddych. 

Spinmee Inclusive Roundabout
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti DENFIT.

Workout

28

Široká škála exteriérových fitness prvkov značky Denfit ponúka najrôznejšie možnosti 

na posilňovanie s vlastnou váhou, so závažiami, či s čoraz obľúbenejšími prvkami 

pre workoutové cvičenie. Cvičenie v prírode má viacero benefitov pre zdravie aj socializáciu. 

Našim cieľom je sprístupniť cvičenie rôznym skupinám užívateľov - s ohľadom na vek, intenzitu 

cvičenia a mobilitu. Vhodné prvky na cvičenie si tak nájdu pravidelní návštevníci posilňovní, 

ako aj menej zdatní cvičenci. 

Exteriérové fitness prvky môžu byť vďaka svojej odolnosti a kvalite umiestnené v akomkoľvek 

prostredí. Na kvalitu a trvácnosť prvkov myslíme už pri ich vývoji aj  výrobe. Napríklad prvky 

z radu Professional Sportpoint je možné uložiť do kompletnej  kruhovej fitness zostavy 

s podlahou z gumy či kovu. Zostava má jednoduchú montáž a je vhodná do akéhokoľvek 

prostredia. Všetky naše exteriérové fitness prvky sú nenáročné na údržbu a odolné voči 

vandalizmu. Ich farebnosť si určujete sami.

rôzne farebné prevedenia 

rôzna výška pádu 

s možnosťou meniť závažia

pre mládež od 14 rokov a dospelých
SportPoint Circle



Wall 
3 Pull Up Bars - 2 Benches - Rope and Ring

Fit Point
So strieškou

Basix Core
Multi Gym
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Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Fitness.

Fitness

30

Cvičenie v prírode prospieva nielen k zdraviu, ale aj psychickej pohode človeka, a to bez 

ohľadu na vek a fyzické schopnosti. Hoci záujem oň rastie, priestorov na rekreačné športové 

aktivity je najmä v mestách stále málo. Ako výhradný zástupca fitness zariadení 

od spoločnosti HAGS vám prinášame riešenie v podobe širokého sortimentu prvkov 

na cvičenie vhodných pre každý priestor a rozpočet, ktoré poslúžia príležitostným 

aj pravidelným užívateľom. Sú bezpečné a odolné aj voči vandalizmu.

Naše Fitness zariadenia sú navrhnuté tak, aby cvičenie prinieslo radosť pre jednotlivca, 

aj skupinu cvičiacich. V ponuke máme aj špeciálne navrhnuté cvičebné zostavy – kombinácie 

cvičebných prvkov zamerané na rôznu fyzickú kondíciu. Podľa vášho rozpočtu vám vieme 

pripraviť vhodný balík prvkov na cvičenie tak, aby si na nich užívatelia mohli precvičiť celé telo. 

Každé zariadenie obsahuje obrázkový návod na správne použitie, prípadne je možné si pozrieť  

video návod na internete.

rôzna výška pádu

bezpečné a odolné

viac možností kotvenia

pre rôzne vekové kategórie 
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Airwalker

Ski StepperLeg Press

Pull Up



Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac
produktov z rady Arény.

Arény

32

Naše viacúčelové herné arény značky HAGS sú určené pre ľudí a tímy, ktoré sa chcú zabaviť 

a zahrať si loptové hry, a to bez ohľadu na vek. Takéto multifunkčné ihriská tak prispievajú 

nielen k cvičeniu zábavnou formou, budovaniu „kondičky“ a koordinácie, no podnecujú 

aj k sociálnej interakcii a spájaní komunity, napríklad na sídliskách. Novinkou v našom 

sortimente sú špeciálne upravené arény určené už aj pre najmenšie deti – vhodné najmä 

pre materské školy, základné školy a pod. 

Systém arén je vysoko variabilný – nielen pokiaľ ide o veľkosť ihriska, ale aj rôzne druhy 

športu. Ponúkame vám návrh aj celú realizáciu takéhoto multifunkčného športového 

ihriska, na funkčnosť ktorého poskytujeme celoživotnú záruku. Súčasťou arény môžu 

byť zábavné a výučbové herné panely, prístrešky, lavičky a iný mobiliár. Konštrukcie 

sú z kvalitnej ocele a sú odolné voči vandalizmu. Spĺňajú podmienky atestu na hlučnosť 

nárazu lopty, čo je prednosťou pre malé a uzavreté priestory sídlisk.

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac
produktov z rady Arény.

viacúčelové herné arény

využiteľné počas všetkých ročných období

odolné voči vandalizmu

odhlučnené panely vhodné aj pre vnútrobloky
Michigan



San Francisco

Indiana Meeting point
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti PLAYTOP.

Bezpečný povrch

34

Bezpečné ihrisko je naším mottom. No aby bolo skutočne bezpečné musí mať popri 

bezpečných herných prvkoch aj bezpečný povrch tlmiaci pád. Vaše ihrisko preto vybavíme 

mimoriadne bezpečným povrchom od firmy Playtop, ktorý je navrhnutý tak, aby minimalizoval 

riziko zranenia detí pri páde. Osvedčil sa aj ako všestranný povrch na športoviskách, 

či pre bezpečné chodníky napr. pri domovoch pre seniorov. 

Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti PLAYTOP.

jeden z najbezpečnejších typov povrchov 

mimoriadne odolný a všestranne využiteľný 

možnosť 3D tvarovania 

možnosť zapracovať do plochy rôznu grafiku a motívy

Bezpečný povrch Playtop je mimoriadne odolný, no zároveň je priepustný, rýchlo 

schne, takže je použiteľný v každom počasí a nevyžaduje veľkú údržbu. Dostupný 

je vo vyše dvadsiatich farbách, ktoré sa môžu navzájom miešať, a v ôsmich farebných 

mixoch Nike Grind, ktoré obsahujú na 1 m2 recyklát z 22 športových topánok. Možno 

ho profilovať do 3D tvarov a v rámci farebnosti do neho zapracovať grafiku a rôzne 

tematické motívy podľa vášho priania. Ihrisko tak môže byť unikát aj vďaka povrchu.



Red

Rose

Orange

Heather Violet

Yellow Sky Blue

Earth Yellow

Beige

Eggshell

Teal

Dark Blue

Purple

May Green

Reseda Green

Rainbow Green

Water Blend

Light Grey

Medium Grey

Slate Grey

Earth Blend

Pearl

Brown

Chocolate

Fire Blend

Red

Playtop with Nike GrindVzorkovník farieb

Sand

Brown

Flame

Green

Blue

Plum

Black
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti GEVEKO.

DecoMark

36

Ak váš vonkajší priestor potrebuje získať atraktívnejší vzhľad, farebné značenie 

DecoMark® ponúka kreatívne, mimoriadne odolné a nákladovo jednoduché riešenie. 

Napríklad ihrisko zmení na priestor s rozmanitými a pestrofarebnými grafickými 

plošnými hrami. Vo vonkajšom priestore školy a škôlky môže atraktívne prepojiť hru 

a učenie. DecoMark® zároveň umožňuje aj firmám zatraktívniť plochu logom, oživiť 

vstup do obchodných priestorov, sprehľadniť plochy parkovacích miest a pod.

Farebné značenie DecoMark® má vysokú stabilitu farieb, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť. 

Použitý materiál má zároveň odolný povrch a vysoký faktor trenia, čo zas minimalizuje riziko 

šmyku a pádu. Detské ihrisko je tak oveľa bezpečnejšie, ako pri použití napríklad klasických 

striekaných či maľovaných farieb. Značenie dokáže pokryť akýkoľvek rozmer plochy, je vhodné 

aj na asfalt, nevyžaduje veľkú údržbu, rýchlo schne a je veľmi šetrné k životnému prostrediu. 

Dostupné je v 26 farbách.

mimoriadne odolný a nákladovo efektívny

umožňuje vytvárať vlastné vzory a motívy

pokryje plochy akýchkoľvek rozmerov

šetrný voči životnému prostrediu
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Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Mobiliár.

Mobiliár

38

Náš sortiment parkového a mestského mobiliáru od švédskeho výrobcu HAGS 

je navrhnutý v spolupráci so známymi dizajnérmi. Vyrába sa už viac ako 70 rokov 

z trvácnych a odolných materiálov a je vhodný do mestského, vidieckeho či prírodného 

prostredia. Tamojší škandinávsky dizajn je známy svojou jednoduchosťou, účelnosťou, 

estetickou nadčasovosťou a hlavne kvalitou prevedenia, vďaka čomu môžu byť vaše 

parky, nákupné centrá či ulice vždy „in“. 

Miami Gazebo

Naskenovaním QR kódu 
si môžete prezrieť viac 
produktov z rady Mobiliár.

viac možností kotvenia

široký výber sortimentu

rôzne farebné prevedenia

vysoká odolnosť a trvanlivosť

Kolekcia mestského mobiliáru HAGS švédskej výroby obsahuje veľmi široký 

sortiment. Ponúkame vám rôzne druhy lavičiek, stolíkov, stolov, smetných 

košov, popolníkov či objemnejších kvetináčov, ktoré vyniknú nielen v uliciach, 

ale aj v nákupných centrách, prípadne v halách vašich komerčných priestorov. 

V ponuke máme aj rôzne rošty na grilovanie a ďalší mobiliár, vďaka čomu 

sa aj prímestský park dokáže zmeniť na obľúbené miesto stretnutí celej 

komunity. 



Rörkröken Sofa 
- kombinácia

Litter Bin Ellipse / Sergel Park Bench Pixbo

Skagen Picnic Table
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti ORION.

Parkovanie bicyklov

40

Cyklodoprava je zdravou a ekologickou alternatívou k motorovým vozidlám v mestách. Avšak 

okrem zvýšeného počtu cyklistov na cestách prináša už teraz zvýšené nároky na parkovanie 

bicyklov, dokonca aj elektrobicyklov. Klasické stojany pre pár kusov nepostačia. Naše 

inovatívne riešenie cykloparkovania značky ORION ponúka finančne efektívne a estetické 

maximálne využitie priestoru, aj viacpodlažne. 

Ako výhradný zástupca firmy ORION Bausysteme vám ponúkame na výber rôzne riešenia 

jedno aj dvojposchodového systému parkovania bicyklov a elektrobicyklov. Vhodné 

sú pre parkovanie v meste, obci, vo firme, administratívnej budove, v nákupných centrách 

či pri autobusových a vlakových staniciach. Stojany sú šetrné k rámu bicykla a umožňujú 

ho uzamknúť s predným kolesom. Konštrukcia je pevná a odolná voči vandalizmu. 

V Nemecku nesú pečať kvality klubu cyklistov ADFC.

Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti ORION.

maximálne využitie voľného priestoru

šetrný k rámu bicykla   

efektívne z hľadiska finančných nákladov

možnosť uzamknutia rámu bicykla spolu s predným kolesom

ORION Bausysteme GmbH

maximálne využitie voľného priestoru
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Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti FALCO.

Parkovanie bicyklov

42

Rozvoj cyklodopravy a integrovanej dopravy môže byť úspešný len vtedy, ak umožní cyklistom 

svoj bicykel nielen bezpečne zaparkovať, ale aj bez starostí prejsť na iný druh mestskej 

či prímestskej hromadnej dopravy s možnosťou bezpečne uschovať prilbu a príslušenstvo 

na bicykel v prípade prestupu na integrovanú dopravu, či možnosti servisu a pneuservisu 

pre bicykle a stanice na dobitie elektrobicyklov. Sme radi, že tento koncept, podporujúci rozvoj 

cyklodopravy, prinášame aj na Slovensko.

Ako výhradný zástupca holandského výrobcu Falco vám vieme pripraviť riešenia vhodné 

pre akékoľvek priestory, rozpočet či požiadavky. Na výber ponúkame rôzne riešenia 

parkovacích prístreškov, jedno a dvojpodlažných systémov parkovania bicyklov 

a elektrobicyklov, ako aj riešenia infraštruktúry potrebnej pre rozvoj cyklodopravy vo vašom 

meste či obci. Stojany umožnia bicykel bezpečne uzamknúť. Konštrukcia je pevná a odolná voči 

vandalizmu aj na verejne nestráženom priestore. 

Naskenovaním QR kódu si 
môžete prezrieť viac produktov 
od spoločnosti FALCO.

stojany, prístrešky a boxy na bicykle

priestorovo a finančne úsporné riešenie

jedno aj dvojpodlažné riešenia parkovania

možnosť vybudovania infraštruktúry „cycle hub“  
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Švédska značka HAGS patrí v súčasnosti k lídrom v kvalite herných prvkov, ako aj celých herných 

zostáv, a to nielen pre detské, ale aj multifunkčné ihriská. Od roku 1948, čo je už vyše 70 rokov, 

zdokonaľuje ich vývoj aj vďaka spolupráci s viacerými univerzitnými pracoviskami v Európe 

a popri kvalite kladie dôraz na funkčnosť, trvácnosť a estetiku. Jej sortiment, ktorý vám 

ponúkame, zahŕňa herné prvky a zostavy pre každý priestor aj rozpočet, či už sú to samostatné 

herné prvky HAGS Solo, tematické a atypické zostavy HAGS Special, inkluzívne ihriská HAGS, 

ako aj multifunkčné ihriská HAGS Arény a prvky na cvičenie HAGS Fitness.

Hoci nemecká firma Berliner Seilfabrik začínala v roku 1865 ako výrobca lán pre výťahy, 

ich kvalita, pevnosť a odolnosť si získala celosvetovú reputáciu. Dnes je rodinná spoločnosť 

Berliner Seilfabrik celosvetovým lídrom v oblasti sieťových a lanových herných zariadení 

a vlastníkom mnohých nemeckých aj celosvetových patentov. Jej sortiment zahŕňa široký 

výber sietí a preliezačiek, a to od solitérov po možnosť ich kombinovania do ucelených 

zostáv, ktoré sú určené pre rôzne vekové kategórie bez obmedzenia hmotnosti a ktoré 

premenia každé detské ihrisko či verejné priestranstvo na unikát.

Nemecká spoločnosť Eurotramp začala písať svoju históriu v roku 1960, no už v roku 1972 

sa preslávila ako dodávateľ trampolín pre majstrovstvá sveta v skokoch na trampolíne. Odvtedy 

jej kvalitu preverili olympijské hry v Sydney (2000), v Aténach (2004), Pekingu (2008), 

ako aj v Riu (2016), pričom dnes patrí k najvýznamnejším výrobcom aj pre trampolíny určené 

na verejné detské ihriská. Jej sortiment zahŕňa široký výber trampolín KidsTramp 

a KidsTrampTracks určených pre rôzne vekové kategórie bez obmedzenia hmotnosti 

a využiteľné pre školy, ihriská, športové centrá či akékoľvek verejné priestranstvá.

Zastúpenie spoločností



Holandský vývojár a výrobca unikátnych interaktívnych herných prvkov Playnetic posunul 

detské ihriská na kvalitatívne vyššiu úroveň. Herné prvky aj zariadenia obsahujúce hudbu 

a iné hlasové záznamy fungujú bez priameho napojenia na zdroj elektrickej energie 

či bez batérií – energia sa aktivuje len hrou dieťaťa. Sortiment, ktorý vám ponúkame, zahŕňa 

široký výber herných prvkov umožňujúci prehrať rôzne hlasové záznamy – zábavné, 

informačné a vzdelávacie, vďaka čomu je Playnetic vhodný nielen ako detský „sprievodca“ 

zaujímavosťami mesta, ale aj ako učebná pomôcka na školské ihriská.

Nemecká spoločnosť Kaiser&Kühne má dlhoročné skúsenosti s plánovaním, projektovaním

a výrobou herných zariadení doma i v zahraničí, pričom jej špecifikum, ktoré vám prinášame 

aj na Slovensko, sú vodné herné zostavy. Spoločnosť kladie významný dôraz na kvalitu 

materiálov aj bezpečnosť prevedenia, vďaka čomu jej vodné ihrisko stojí aj pred takou 

architektonicky oceňovanou stavbou ako morské múzeum Blue Planet Aquarium v dánskej 

Kodani. Sortiment Kaiser&Kühne zahŕňa široký výber bezpečných a odolných vodných herných 

prvkov a zostáv, ktoré sú určené pre deti rôznych vekových kategórií, ako i dospelých. 

Holandská spoločnosť Denfit patrí k európskym lídrom vo vývoji a výrobe profesionálnych 

posilňovacích strojov a zariadení určených pre použitie v exteriéri – na verejných 

a rekreačných priestranstvách. Výrobky známe svojou vysokou kvalitou, funkčnosťou 

a dizajnom dodáva dnes do viac ako 25 krajín v Európe a Ázii. Jej sortiment zahŕňa širokú škálu 

exteriérových fitness prvkov na posilňovanie s vlastnou váhou, so závažiami, či s prvkami 

pre workoutové cvičenie, ktoré sú vhodné pre akýkoľvek priestor, sú trvácne a odolné voči 

vandalizmu. 

p l a y i n g  w i t h  e n e r g y



Spoločnosť Playtop bola pred niekoľkými desiatkami rokov priekopníkom pri používaní liatych 

gumových povrchov, dnes je rovnomenná značka pre povrch tlmiaci pád oceňovaná a dostupná vo viac 

ako 50 krajinách sveta. Kvalitu povrchov Playtop ocenila aj firma Nike a Playtop sa stal jej exkluzívnym 

partnerom pre oblasť bezpečných povrchov pre detské ihriská, výsledkom čoho je unikátny povrch 

Playtop s Nike Grind s vysokým pomerom recyklátu a zaujímavým dizajnom. Sortiment Playtop  

zahŕňa mimoriadne odolné povrchy s možnosťou voľby farebnosti a 3D modelovania pre detské 

ihriská, športoviská a iné povrchy.

História spoločnosti Geveko Markings sa začala písať v roku 1924, pričom svoje úspechy slávila 

už veľmi skoro ako výrobca cestných a horizontálnych značiek a celej škály materiálov 

na označovanie ciest. Do jej portfólia patrí aj značka DecoMark®, ktorá sa primárne zaoberá 

hravým značením ciest a asfaltu pre školy, nákupné centrá, parky a podobne. V sortimente, 

ktorý vám ponúkame, je na výber až 26 farieb s vysokou stabilitou a dlhou životnosťou 

pre kreatívne značenie akýchkoľvek rozmerov plochy, vhodné aj na asfalt a s vysokým 

faktorom trenia, čo minimalizuje riziko šmyku a pádu. 

Orion Bausysteme je od svojho založenia v roku 1980 nemeckou rodinnou spoločnosťou, ktorú 

vedie už druhá generácia. Spočiatku len cyklistickí nadšenci si svojimi inovatívnymi nápadmi 

a kvalitnými produktami vybudovali renomé, vďaka ktorému získali ich riešenia 

pre parkovanie bicyklov v Nemecku dokonca pečať kvality od klubu cyklistov ADFC. 

V sortimente spoločnosti nájdete finančne efektívne riešenia pre veľkokapacitné parkovanie 

bicyklov a elektrobicyklov s maximalizáciou využitia parkovacieho priestoru, vhodné 

pre mestá, obce, firmy, nákupné centrá či autobusové a vlakové stanice. 

Holandská spoločnosť Falco navrhuje a vyrába verejné parkovacie zariadenia a systémy infraštruktúry 

pre bicykle už viac ako 50 rokov. Svojou inovatívnosťou však posúva cykloparkovanie, ako aj rozvoj 

cyklodopravy a jej začlenenie do integrovanej dopravy, na vyššiu úroveň, vďaka čomu jej riešenia 

už desaťročia úspešne používajú mnohé mestá v  Európe. Sortiment Falco umožňuje vytvoriť 

„cycle hub“ a zahŕňa rôzne druhy cyklostojanov, cykloboxov, jedno- a dvojpodlažné systémy 

parkovania s možnosťou nabíjania elektrobicyklov, uzamykacie odkladacie skrinky pre cyklistov, 

zariadenia pre servis a pneuservis bicyklov či príslušný mobiliár.

ORION Bausysteme GmbH






