
Príloha č. 1 k výzve 

Opis predmetu zákazky: 

„Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany" 

Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky s uvedením presnej technickej špecifikácie ako aj 

technických parametrov požadovaného predmetu zákazky: 
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076 72 Vojany 

DETSKÉ IHRISKO 
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1) HRACIA ZOSTAVA: 1 ks 
veža s hradbami, kÍzačkou, rebríkom, šplhacia rampa, lanová lávka, lanový most, šplhacia sieť 

Popis: Veža s lanovou lávkou, plošinou, lanovým mostom, laminátovou kÍzačkou (trojvrstvový laminát), šplhacou rampou s lanom a šplhacou sieťou, výstup na vežu po rebríku (1ks}. 
Konštrukcia veže - hranoly 1 Ox1 Ocm ošetrená troma vrstvami lazurovacieho náteru na vonkajšie použitie pri zachovaní štruktúry dreva. Povrazový most je vyrobený z 16 mm lana s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu , spájaný farebnými plastovými spojmi . Všetky spoje na veži čapované , zábradlie 0 5cm zapustené do priečnych hranolov - odolné voči vandalizmu . Do terénu kotvené v oceľových pätkách . 
Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. U dojazdu šmýkačky je umiestnená gumová doska 50x50cm. Prvok musí vyť certifikovaný podľa STN EN . Kotvenie: betónovacie kotvy. 
Rozmer ihriska: Šírka: 4.00 m, Výška: 7.50 m 

11 m 

Zmena 00 (05.2015) 
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2) ZÁVESNÁ REŤAZOVÁ DVOJHOJDAČKA: 1ks 
Popis: Reťazová hojdačka ( 2x sedadlo rovné) . 
Konštrukcia: 
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Hojdačka- hranoly 10x1 Ocm opatrené tromi vrstvami lazúrovacieho náteru pre vonkajšie použitie pri 
zachovaní štruktúry dreva . Sedadlá hojdačiek zavesené na závesoch vlastnej konštrukcie - ložiskových 
bezúdržbových závesoch v sústružených masívnych puzdrách. Stabilita hojdačky je vylepšená oceľovými 
rohovými výstuhami . 
Všetky spoje na hojdačke čapované, stupne rebríka 0 Sem zapustené do hranolov - odolné voči 
vandalizmu . Do terénu kotvené v oceľových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo 
nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. 
Rozmer: 2, 1 x4,0m. Požadovaný priestor: 7,4x4,0m. Kotvenie: betónovacie kotvy. 

Zmena 00 (05.2015) 
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3) PREV AŽOVACIA HOJDAČKA: 2 ks 
Popis: 
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Rozmer: 0,5x4, 1 m. Potrebný priestor: 3,0x7, 1 m, výška 70 cm. Kotvenie: betónovacie kotvy. 

m 
m 

Zmena 00 (05.2015) 
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4) DOMČEK: 1ks 
Popis: Drevený domček 
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Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu . Do terénu kotvené v 
ocel'ových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii 
sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy. 
Rozmer: 1,8x1 ,8m. Požadovaný priestor: 1,8x1 ,8m. 

5) POHYBLIVÝ MOSTÍK: 1 ks 
Popis: Hojdací mostík z agátového dreva. 
Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu. Do terénu kotvené v 
oceľových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii 
sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy. 
Rozmer: 2,5x0,8m, výška 0,9 m. Požadovaný priestor: 0,55x0,4m. 

Zmena 00 (05.2015) 
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6) PRELIEZAČKA: 1 ks 
Popis: Preliezačka z agátového dreva - kolmá drevená stena, lanová šplhacia stena. Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu. Do terénu kotvené v oceľových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy. Rozmer: 3,0x1 ,5m, výška 1,9 m. Požadovaný priestor: 0,6x0,45m. 

7) LAVICA S OPERADLOM: 6ks 
Popis: Rozmer: 160x160 cm, výška sedadla 80 cm. Kotvenie: betónovacie kat 

"K"'l'c-~..., 

8) ODPADKOVÝ KÔŠ: 2ks 
Popis: Rozmer: 60x60 cm, výška 80 cm. Kotvenie: betónovacie kotvy. 

Zmena 00 (05.2015) 


