
3D Twister s lavičkou

 , spol. s.r.o., Brněnská 3794/27 , 669 02, Znojmo, Tel./Fax. +420 515 228 936, Email: info@drevoartikl.cz

Kód výrobku:
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Modřín, tenkovrstvá olejová lazura

Zábavná 3D verze známé společenské hry Twister, která současně slouží 
i jako multifunkční lezecká sestava. Herní prostor pro hru Twister se nachází 
uvnitř kvádru, který je tvořen stěnami s výplněmi z lan a nerezových tyčí. 
Ty jsou zde rozmístěny v různých směrech a kombinacích a jsou barevně 
rozlišeny. Je tak vytvořena síť barevných ploch a bodů. Podstatou hry 3D 
Twister je v herní ploše pomocí končetin propojit různé body a místa v 
závislosti na tom, jakou barvu, stěnu a končetinu si hráči vylosují na 
losovacím zařízení. V průběhu hry je plnění vylosovaných pozic stále 
obtížnější díky postupně se proplétajícím hráčům. Na konstrukci je umístěn 
podrobný návod spolu s losovacím zařízením. Hra rozvíjí fyzickou zdatnost, 
koordinaci a obratnost uživatelů, přičemž k fyzické aktivitě motivuje zábavnou 
formou. 
Obtížnost hry si mohou hráči sami upravit podle věku a schopností, například 
omezením losování na barvu a končetinu a vynecháním losování stěny. 
Do hry se tak mohou zapojit celé rodiny a různé věkové kategorie.

Tato sestava obsahuje: dřevěnou konstrukci, dvě horizontální lanové sítě, 
dvě šplhací tyče, čtyři šplhací lana, lavičku, ocelové tyče s plastovými kroužky, 
nerezové losovací zařízení, návod na hru, nerezová zemní kotvení k 
zabetonování.
Materiálové provedení: dřevěná konstrukce z lepených, nebo mimostředových 
modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Ocelové části z nerezové oceli. 
Plastové prvky z polyetylenu Playtec, který je UV odolný, barevně stálý 
s dlouhou životností. Lanové části z lan s vícepramenným ocelovým jádrem. 
Ochrana dřevěných prvků je provedena tenkovrstvou lazurou OSMO na bázi 
přírodních olejů pro venkovní použití. Tato lazura je vhodná pro dětské hračky 
v souladu s požadavky normy ČSN EN 71-3. 

Zařízení je certifikováno. Výrobek je chráněn užitným vzorem.

Věková kategorie: 

Rozměry  d/š/v (cm)

Bezpečnostní zóna  d/š (cm)

Maximální výška pádu (cm)

Dopadová plocha (m2)

od 4 let

290 x 215 x 300

620 x 545

195

34
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