Venkovní
učebny

Herní prvky
pro větší děti

Užijme si pobyt venku

Workout
hřiště

Přednosti
venkovních učeben
Zábavnější výuka v netradičním
a atraktivním prostředí na čerstvém
vzduchu
Možnost propojení pohybu a výuky
venku

Venkovní učebny
Venku je učení zábavnější

V

V nabídce se můžete setkat
s následujícími piktogramy

5 let

herní prvek je určen
pro uvedenou věkovou
kategorii

jako dopadová
plocha dostačuje
trávník

enkovní učebny představují zdravé a podnětné prostředí pro moderní a inovativní vyučování dětí. Současně jde o zajímavý a praktický prostor pro
nejrůznější zájmové činnosti a setkávání.
Naše venkovní učebny jsme vyvinuli ve spolupráci s architektem a učiteli. Rozměry
navíc odpovídají normě pro školní učebny.
Při návrhu jsme se zaměřili na ideální využití prostoru, nadčasový design, dlouhodobou funkčnost a maximální trvanlivost materiálů.

Pestřejší vyučovací den bez stereotypu
Nový rozměr učení vhodný pro všechny
školní předměty
Prohloubení vztahu k životnímu
prostředí a přírodě
Prostor pro výuku i setkávání
Rozšíření školních kapacit
Pořádání kroužků a dalších
mimoškolních aktivit (družina, kluby,
vystoupení,…)
Možnost bezbariérového provedení

Vysoce kvalitní a trvanlivé materiály

Vyvinuto ve spolupráci
s architektem a učiteli

Bezbariérový přístup

Ideální využití prostoru

Nepřeberné
možnosti využití

DM 6491
Venkovní učebna

Mnohostranné využití

Rozměry bez přesahu střechy

Propracovaná ergonomie

1150×602×265 cm

Až 34 krytých míst k sezení

Rozměry včetně přesahu střechy

1188×646×265 cm
Podchozí výška

225 cm

Nadčasový design a precizní provedení

Varianty učebny

Vyvinuto ve spolupráci
s architektem a učiteli

Posuvné stěny umožňují variabilitu

Barevné panely chrání před větrem i sluncem

Otevřené provedení zvyšuje kapacitu učebny

Variabilní využití
prostoru

DM 6471
Venkovní učebna

Mnohostranné využití

Rozměry bez přesahu střechy

Propracovaná ergonomie

960×602×265 cm
Rozměry včetně přesahu střechy

Až 24 krytých míst k sezení

995×646×265 cm
Podchozí výška

225 cm

Varianty učebny

Vyvinuto ve spolupráci
s architektem a učiteli

Variabilní využití
prostoru

Sedlová střecha tvoří vzdušný prostor

Kruhové sezení podporuje práci ve skupinách

DM 3482
Venkovní učebna

Mnohostranné využití

Rozměry bez přesahu střechy

Propracovaná ergonomie

992×600×415 cm
Rozměry včetně přesahu střechy

Až 34 krytých míst k sezení

1112×720×415 cm
Podchozí výška

245 cm

Varianty učebny

Sedlová střecha tvoří vzdušný prostor

Otevřené provedení propojuje učebnu s okolím
Vyvinuto ve spolupráci
s architektem a učiteli
Variabilní využití
prostoru

DM 3472
Venkovní učebna

Mnohostranné využití

Rozměry bez přesahu střechy

Propracovaná ergonomie

894×600×415 cm
Rozměry včetně přesahu střechy

Až 30 krytých míst k sezení

1014×720×415 cm
Podchozí výška

245 cm

Varianty učebny

Vyvinuto ve spolupráci
s architektem a učiteli

Kruhové sezení podporuje práci ve skupinách

Kapacitu učebny je možné rozšířit terasou

Dvacet krytých míst k sezení při školním uspořádání

Variabilní využití
prostoru

DM 2462
Venkovní učebna

Mnohostranné využití

Rozměry bez přesahu střechy

Propracovaná ergonomie

747×453×380 cm
Rozměry včetně přesahu střechy

Až 20 krytých míst k sezení

867×573×380 cm
Podchozí výška

245 cm

Varianty učebny

Herní prvky
pro větší děti
Hustý, super, cool

N

a dětských hřištích nalezneme mnoho nejrůznějších herních prvků určených obvykle pro malé a nejmenší děti. Myslí ale někdo na děti větší?
Bohužel většinou ne… ale i teenageři si chtějí hrát a bavit se.
Vyvinuli jsme proto řadu herních prvků pro větší děti zohledňující jejich duševní
a fyzickou vyspělost, jejich potřeby a přání. Tyto herní prvky tak nabízejí větším dětem
lákavou výzvu, atraktivní zábavu a vzájemnou interakci.

Houpačka pro jednoho a více uživatelů ve stoje
i v sedě na pleteném lanovém tampenu. Při
větším počtu uživatelů vyžaduje koordinaci
pohybů a vzájemnou spolupráci.

DA 0150 A
Houpačka Jungle
čtyřmístná
Rozměr prvku

500×345×340 cm
Maximální výška pádu

145 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

1000×200 cm
Dopadová plocha

20 m2

od 5 let

DA 0152 A
Houpačka
Tornado
Rozměr prvku

450×180×290 cm
Maximální výška pádu

165 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

800×800 cm

Kruhový lanový sedák díky zavěšení na
otočném kloubu v horní části umožňuje jak
houpání do všech stran, tak současně i otáčení
kolem své osy stejně jako kolotoč.

Fyzicky náročnější verze klasického kolotoče
až pro čtyři uživatele. Ti jsou zavěšení pomocí
rukou za obruč a v této pozici se otáčí kolem
středové osy.

DA 0900
Závěsný kolotoč
Helios
Rozměr prvku

90×90×175 cm
Maximální výška pádu

75 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

690×690 cm

Dopadová plocha

Dopadová plocha

51 m2

od 4 let

—

od 6 let

DA 0901 B
Houpačka Axis
vysoká
Rozměr prvku

300×65×280 cm
Maximální výška pádu

125 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

950×950 cm
Dopadová plocha

71 m2

od 14 let

Spojení houpačky a kolotoče, které umožňuje
houpání ve stylu vahadlové houpačky
a současně i otáčení kolem své osy.

Kolotoč s výkyvem do všech stran, který se
otáčí kolem středové osy. Díky otočné plošině
na pružinách umožňuje i boční výkyvy.

DA 0902
Kolotoč
Rodeo

DA 0903 A
3D Twister
s lavičkou

Rozměr prvku

Rozměr prvku

104×104×164 cm
Maximální výška pádu

56 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

504×504 cm
Dopadová plocha

—

od 6 let

290×215×300 cm
Maximální výška pádu

195 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

620×545 cm

3D verze známé společenské hry Twister, která
slouží i jako multifunkční lezecká sestava.
Obtížnost hry si mohou hráči sami upravit dle
věku a schopností.

Bytelná houpačka na stání s protiskluzovými
deskami pro dva uživatele.

DA 5102 B
Vahadlová houpačka
na stání
Rozměr prvku

400×60×160 cm
Maximální výška pádu

90 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

700×360 cm

Dopadová plocha

Dopadová plocha

34 m2

od 4 let

—

od 5 let

DA 5248 A
Pružinová
balanční sestava
Rozměr prvku

185×300×45 cm
Maximální výška pádu

45 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

485×600 cm
Dopadová plocha

—

od 6 let

Balanční desky s protiskluzovým povrchem ve
tvaru otazníku a vykřičníku.

Přednosti
workoutových sestav

Workout

Trénování vytrvalosti

N

Protahování

Vytrvalost, obratnost, síla

aše workoutové sestavy a cvičební prvky umožňují provozování venkovní sportovní aktivity s vlastní vahou těla
(kalistenika), s důrazem na rozvoj obratnosti, síly, vytrvalosti, zdravé formování postavy a rozvoj pohybového aparátu.

Pro začínající i pokročilé workoutery
Posilování
Zvyšování obratnosti
Radost z pohybu
Zdravé cvičení s vlastní vahou

Bradla, hrazdy různé výškové úrovně,
předsazená hrazda, žebřiny, ručkovací žebřík,
vertikální madlo pro cvik „vlajka“, madla

DA 0100 A
Workout sestava
Rozměr prvku

676×324×250 cm
Maximální výška pádu

150 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

976×624 cm

Hrazdy různé výškové úrovně, předsazená
hrazda, žebřiny, vertikální madlo pro cvik
„vlajka“, madla, opěra zad

DA 0100 D
Workout sestava
Rozměr prvku

336×223×250 cm
Maximální výška pádu

150 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

636×523 cm

Hrazdy různé výškové úrovně,
lavice, předsazená hrazda,
madla, bradla

Bradla, hrazdy různé výškové úrovně,
žebřiny, ručkovací žebřík, vertikální madlo
pro cvik „vlajka“, madla, závěsné kruhy

DA 0100 E
Workout sestava
Rozměr prvku

436×406×234 cm
Maximální výška pádu

150 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

736×706 cm

DA 0100 F
Workout sestava
Rozměr prvku

500×469×392 cm
Maximální výška pádu

150 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

800×791 cm

Hrazdy různé výškové úrovně, lavice, madla, stupínky,
vertikální madlo pro cvik „vlajka“, podpěra zad

DA 0100 G
Workout sestava
Rozměr prvku

348×214×250 cm
Maximální výška pádu

150 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

648×514 cm

Hrazdy různé výškové úrovně,
šikmé lavice, oblouk, madla

DA 0100 L
Workout sestava
Rozměr prvku

509×329×235 cm
Maximální výška pádu

120 cm

Rozměr bezpečnostní plochy

809×629 cm

Naše
realizace

Již téměř 20 let se zabýváme realizacemi tradičních ale
i přírodních dětských hřišť. Na ukázky dalších z mnoha
realizací se můžete podívat na našem webu
drevoartikl.cz/reference

Provedení .01
Dřevěné části vyrobené z modřínového masivu jsou po opracování
ošetřeny unikátním systémem povrchové úpravy. Nejdříve dochází
k impregnaci dřeva, následně jsou jednotlivé díly ošetřeny
vysokotlakým nanášením silnovrstvé, UV-odolné lazury na bázi polyuretan-akrylátu. Tato lazura splňuje hygienické
požadavky stanovené normou DIN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.

Provedení .02

Aktuální tištěný katalog i nabídku pro mateřské školy
vám na přání rádi zašleme, nebo si je můžete prohlédnout i online na
drevoartikl.cz/aktualni-katalog

Modřínové dřevo, které používáme k výrobě našich výrobků, vyniká skvělými vlastnostmi z pohledu odolnosti vůči povětrnostním
vlivům. Proto lze prvky a konstrukce dodat i bez povrchové
úpravy, aniž by byla podstatně snížena jejich odolnost a životnost. Modřínové dřevo tak po čase získá stříbrošedou patinu a své
místo nachází zejména u zákazníků, kteří kladou důraz na přírodní
provedení a přirozený vzhled.

Změny vyhrazeny

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

Potěší nás, když v našem sortimentu najdete
inspiraci a chuť pustit se do nových projektů.
S přípravou vám samozřejmě rádi pomůžeme – stačí, když se nám ozvete a vše společně projednáme.

Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
+420 602 321 423
E-mail: info@drevoartikl.cz

Kontaktní osoby:
Blanka Plačková
+420 602 644 744
plackova@drevoartikl.cz

Ing. Ondřej Roudnický
+420 601 374 747
roudnicky@drevoartikl.cz

www.drevoartikl.cz

