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ZAHRADNÍ DOMKY
PRO DĚTI

Have fun!

Playhouses 
& More

Have fun!

4 5

SPECIFICKÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY   
Arthur - Zahradní hrací domek - hrad    6

Noa  - Zahradní hrací domek k pomalování  7 

ŠIKMÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY  
Alice  -      Základní zahradní hrací domek    8

Robin  - Zahradní domek Alice + spodní konstrukce 9

Jesse      -      Střední zahradní domek  (s přístřeškem)    10

Iris -        Zahradní domek Jesse + spodní konstrukce 11

Lisa  -        Velký zahradní domek (s přístřeškem) 12

Emma  -        Zahradní domek Lisa  + spodní konstrukce  13

Max  -        Zahradní domek Lisa + vyšší konstrukce + pískoviště            14

OBLÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY
Julia  - Střední hrací domek     15

Alex  - Hrací domek Julia + přístřešek 16

Tom  - Hrací domek Julia  + spodní konstrukce 17

Laura  - Hrací domek Julia  + vyšší konstrukce 18

Sarah - Hrací domek Julia + vyšší konstrukce + pískoviště              19

Milan - Velký hrací domek (s přístřeškem) 20

Stef  - Hrací domek Milan  +spodní konstrukce 21

Sophie - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce + pískoviště            22

Marc - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce  + pískoviště           23

Liam - Hrací domek Julia  + velká  vyšší  konstrukce 24-25 
+ pískoviště + volitelná houpačka(y) 

Playhouses
HOUPAČČČKY
Jednoduché houpačky 26

Dvojité houpačky   27

Jednoduché houpačky (připevněné na zdi) 28

Dvojité houpačky (připevněné na zdi)    29

RODINNÁ ZÁBAVA
Houpačky, sport a další vše v jednom  30-31

SADY K SEZENÍ A HRANÍ
Nick  - Stoly na vodu/písek + pikniková sada  32

Ella  - Pískoviště s lavičkami   33

ZidZed - Piknikové sady  34

Swings & Play sets

Jmenovka, tabule, květináč, solární panel 35

Teleskopy, periskopy, dalekohledy 36

Volanty, kormidla, poštovní schránky, telefony 37

Stany k domkům, vlajky, krycí plachty, kotvící systém 38

Háky pro houpačky, kotva do země pro houpačky, další houpačky 39

Accessories

Robin

Sophie

Arthur

Nick
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PLNÍME DĚTSKÉ SNY
Při výrobě všech našich produktů myslíme na naše uživatele... Díky našim 
produktům se můžete hodiny a hodiny bavit v zahradních domcích, na hracích 
sestavách, na houpačkách a dalších. Zahradní domky na hraní můžete vylepšit 
dalšími konstrukcemi, schody, skluzavkami, pískovišti a houpačkami. Užijete si 
tak zábavu teď, i v budoucnu. Všechny zahradní domky nabízejí díky svým 
jedinečným prvkům neomezený prostor pro dětskou fantazii. Je však nutno 
dodat, že při navrhování a vyrábění každého zahradního domku myslíme také 
na rodiče. Naše zahradní domky nenabízejí pouze zábavu, ale jsou také 
bezpečné, pevné, robustní a jednoduché na sestavení. 

PEVNOST A ODOLNOST - ZÁRUKA DLOUHOLETÉ ZÁBAVY 
Všechny naše zahradní domku pro děti jsou vyrobeny z asijského cedrového 
dřeva, Cunninghemia lanceolata. Toto dřevo má FSC (Forest Stewardship 
Council) certifikát a pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Dílce pro domky 
jsou ze 14milimetrových cedrových desek, které jsou upevněny do extra silného 
(38 mm) rámu. Masivní rám a robustní konstrukce zaručuje stálou odolnost.
Všechny zahradní domky jsou navíc opatřeny vrchním ochranným mořidlem na 
bázi vody, které chrání dřevo proti hmyzu, drobným škůdcům, hnilobě a houbě, 
takže si vaše děti budou moci v domcích hrát po mnoho budoucích let.

RODIČE, NEBOJTE SE - DOMKY JSOU BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ 
Všechny naše zahradní domky pro děti splňují normu CE/EN71, mají ASTM 
certifikaci a také úspěšně prošly testem TÜV, který je jedním z nejpřísnějších 
standardů v oblasti bezpečnosti a kvality hraček. Všechny naše domky mají 
hladkou konečnou úpravu pro větší bezpečnost. Šikmá konstrukce okenních 
rámů zabraňuje zachycení malých prstíků. K dětem velmi ohleduplné je také 
magnetické zavírání oken a dveří. Všechna schodiště mají rovné stupnice, což 
umožňuje dětem bezpečné vylézání a slézání. A na vrcholu skluzavky je pro 
větší bezpečnost umístěno madlo.  

PŘIPRAVTE SE NA HRU, PROTOŽE DOMEK JE SESTAVENÝ RAZ 
DVA!
Všechny naše zahradní domky pro děti jsou z předvrtaných panelů. Sestavit náš 
zahradní domek pro děti je skutečně jednoduché jako dětská hra. Připravené 
panely doručíme kompletní s přesně sedícími okny a dveřmi. Domky jsme již 
dokonce nalakovali. Jediná věc, kterou musíte udělat vy, je sešroubovat panely 
dohromady. Naskenujte si QR kód pod textem a uvidíte, jak sestavit zahradní 
domek pro děti Robin. Sami se přesvědčíte, že sestavit domek je jednoduché. 
Stačí chvilka a sen vašeho dítěte se stane skutečností.
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Zahradní domkymohou být rozšířeny o další moduly
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PLNÍME DĚTSKÉ SNY
Při výrobě všech našich produktů myslíme na naše uživatele... Díky našim 
produktům se můžete hodiny a hodiny bavit v zahradních domcích, na hracích 
sestavách, na houpačkách a dalších. Zahradní domky na hraní můžete vylepšit 
dalšími konstrukcemi, schody, skluzavkami, pískovišti a houpačkami. Užijete si 
tak zábavu teď, i v budoucnu. Všechny zahradní domky nabízejí díky svým 
jedinečným prvkům neomezený prostor pro dětskou fantazii. Je však nutno 
dodat, že při navrhování a vyrábění každého zahradního domku myslíme také 
na rodiče. Naše zahradní domky nenabízejí pouze zábavu, ale jsou také 
bezpečné, pevné, robustní a jednoduché na sestavení. 

PEVNOST A ODOLNOST - ZÁRUKA DLOUHOLETÉ ZÁBAVY 
Všechny naše zahradní domku pro děti jsou vyrobeny z asijského cedrového 
dřeva, Cunninghemia lanceolata. Toto dřevo má FSC (Forest Stewardship 
Council) certifikát a pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Dílce pro domky 
jsou ze 14milimetrových cedrových desek, které jsou upevněny do extra silného 
(38 mm) rámu. Masivní rám a robustní konstrukce zaručuje stálou odolnost.
Všechny zahradní domky jsou navíc opatřeny vrchním ochranným mořidlem na 
bázi vody, které chrání dřevo proti hmyzu, drobným škůdcům, hnilobě a houbě, 
takže si vaše děti budou moci v domcích hrát po mnoho budoucích let.

RODIČE, NEBOJTE SE - DOMKY JSOU BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ 
Všechny naše zahradní domky pro děti splňují normu CE/EN71, mají ASTM 
certifikaci a také úspěšně prošly testem TÜV, který je jedním z nejpřísnějších 
standardů v oblasti bezpečnosti a kvality hraček. Všechny naše domky mají 
hladkou konečnou úpravu pro větší bezpečnost. Šikmá konstrukce okenních 
rámů zabraňuje zachycení malých prstíků. K dětem velmi ohleduplné je také 
magnetické zavírání oken a dveří. Všechna schodiště mají rovné stupnice, což 
umožňuje dětem bezpečné vylézání a slézání. A na vrcholu skluzavky je pro 
větší bezpečnost umístěno madlo.  

PŘIPRAVTE SE NA HRU, PROTOŽE DOMEK JE SESTAVENÝ RAZ 
DVA!
Všechny naše zahradní domky pro děti jsou z předvrtaných panelů. Sestavit náš 
zahradní domek pro děti je skutečně jednoduché jako dětská hra. Připravené 
panely doručíme kompletní s přesně sedícími okny a dveřmi. Domky jsme již 
dokonce nalakovali. Jediná věc, kterou musíte udělat vy, je sešroubovat panely 
dohromady. Naskenujte si QR kód pod textem a uvidíte, jak sestavit zahradní 
domek pro děti Robin. Sami se přesvědčíte, že sestavit domek je jednoduché. 
Stačí chvilka a sen vašeho dítěte se stane skutečností.
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Zahradní domky
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SPECIFICKÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY   
Arthur - Zahradní hrací domek - hrad    6

Noa  - Zahradní hrací domek k pomalování  7 

ŠIKMÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY  
Alice  -      Základní zahradní hrací domek    8

Robin  - Zahradní domek Alice + spodní konstrukce 9

Jesse      -      Střední zahradní domek  (s přístřeškem)    10

Iris -        Zahradní domek Jesse + spodní konstrukce 11

Lisa  -        Velký zahradní domek (s přístřeškem) 12

Emma  -        Zahradní domek Lisa  + spodní konstrukce  13

Max  -        Zahradní domek Lisa + vyšší konstrukce + pískoviště            14

OBLÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY
Julia  - Střední hrací domek     15

Alex  - Hrací domek Julia + přístřešek 16

Tom  - Hrací domek Julia  + spodní konstrukce 17

Laura  - Hrací domek Julia  + vyšší konstrukce 18

Sarah - Hrací domek Julia + vyšší konstrukce + pískoviště              19

Milan - Velký hrací domek (s přístřeškem) 20

Stef  - Hrací domek Milan  +spodní konstrukce 21

Sophie - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce + pískoviště            22

Marc - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce  + pískoviště           23

Liam - Hrací domek Julia  + velká  vyšší  konstrukce 24-25 
+ pískoviště + volitelná houpačka(y) 

Playhouses
HOUPAČČČKY
Jednoduché houpačky 26

Dvojité houpačky   27

Jednoduché houpačky (připevněné na zdi) 28

Dvojité houpačky (připevněné na zdi)    29

RODINNÁ ZÁBAVA
Houpačky, sport a další vše v jednom  30-31

SADY K SEZENÍ A HRANÍ
Nick  - Stoly na vodu/písek + pikniková sada  32

Ella  - Pískoviště s lavičkami   33

ZidZed - Piknikové sady  34

Swings & Play sets

Jmenovka, tabule, květináč, solární panel 35

Teleskopy, periskopy, dalekohledy 36

Volanty, kormidla, poštovní schránky, telefony 37

Stany k domkům, vlajky, krycí plachty, kotvící systém 38

Háky pro houpačky, kotva do země pro houpačky, další houpačky 39

Accessories

Robin

Sophie

Arthur

Nick

Zahradní domky
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SPECIFICKÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY   
Arthur - Zahradní hrací domek - hrad    6

Noa  - Zahradní hrací domek k pomalování  7 

ŠIKMÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY  
Alice  -      Základní zahradní hrací domek    8

Robin  - Zahradní domek Alice + spodní konstrukce 9

Jesse      -      Střední zahradní domek  (s přístřeškem)    10

Iris -        Zahradní domek Jesse + spodní konstrukce 11

Lisa  -        Velký zahradní domek (s přístřeškem) 12

Emma  -        Zahradní domek Lisa  + spodní konstrukce  13

Max  -        Zahradní domek Lisa + vyšší konstrukce + pískoviště            14

OBLÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY
Julia  - Střední hrací domek     15

Alex  - Hrací domek Julia + přístřešek 16

Tom  - Hrací domek Julia  + spodní konstrukce 17

Laura  - Hrací domek Julia  + vyšší konstrukce 18

Sarah - Hrací domek Julia + vyšší konstrukce + pískoviště              19

Milan - Velký hrací domek (s přístřeškem) 20

Stef  - Hrací domek Milan  +spodní konstrukce 21

Sophie - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce + pískoviště            22

Marc - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce  + pískoviště           23

Liam - Hrací domek Julia  + velká  vyšší  konstrukce 24-25 
+ pískoviště + volitelná houpačka(y) 

Playhouses
HOUPAČČČKY
Jednoduché houpačky 26

Dvojité houpačky   27

Jednoduché houpačky (připevněné na zdi) 28

Dvojité houpačky (připevněné na zdi)    29

RODINNÁ ZÁBAVA
Houpačky, sport a další vše v jednom  30-31

SADY K SEZENÍ A HRANÍ
Nick  - Stoly na vodu/písek + pikniková sada  32

Ella  - Pískoviště s lavičkami   33

ZidZed - Piknikové sady  34

Swings & Play sets

Jmenovka, tabule, květináč, solární panel 35

Teleskopy, periskopy, dalekohledy 36

Volanty, kormidla, poštovní schránky, telefony 37

Stany k domkům, vlajky, krycí plachty, kotvící systém 38

Háky pro houpačky, kotva do země pro houpačky, další houpačky 39

Accessories

Robin

Sophie

Arthur

Nick

Houpačky a sestavy

Doplňky
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NoaArthur 
Arthur nabízí vašim dětem vlastní zámek! Staň se opravdovým 
rytířem nebo princeznou v tomto dřevěném hracím domku 
se skluzavkou. Vylez nahoru, sklouzni se a vytvoř si svůj 
vlastní příběh rytíře. 

Číslo produktu   A030.109.00

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnitřní rozměry 102 x 102  x 116 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 110 x 306 cm (š x h)

Celková výška 195 cm

Výška dveří 93 cm

Délka skluzavky 220 cm

Okna/dveře 2x dlouhá malá plastová průhledná okna (za schodami) 
1x velké plastové průhledné okno (na straně)
1x hlavní dveře a 1x malé zavírací dveře (průlez)

Doba sestavení 90 minut

Noa je speciální dřevěný domek určený k pomalování. Buďte 
kreativní, vyberte si vlastní oblíbený motiv nebo barevné 
schéma a vytvořte si domek podle vašich představ. Nebo jen 
použijte mořidlo a nechte domek v přírodním stylu.

Číslo produktu   A031.001.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 89 x 102 x 130 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 112 x 135 cm

Celková výška 132 cm

Výška dveří 91 cm

Okna/dveře 2x plastová průhledná okna otevírací
1x velké plastové průhledné okno (na straně)

Doba sestavení 120 minut

95 10
6

130

103
91
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NoaArthur 
Arthur nabízí vašim dětem vlastní zámek! Staň se opravdovým 
rytířem nebo princeznou v tomto dřevěném hracím domku 
se skluzavkou. Vylez nahoru, sklouzni se a vytvoř si svůj 
vlastní příběh rytíře. 

Číslo produktu   A030.109.00

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnitřní rozměry 102 x 102  x 116 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 110 x 306 cm (š x h)

Celková výška 195 cm

Výška dveří 93 cm

Délka skluzavky 220 cm

Okna/dveře 2x dlouhá malá plastová průhledná okna (za schodami) 
1x velké plastové průhledné okno (na straně)
1x hlavní dveře a 1x malé zavírací dveře (průlez)

Doba sestavení 90 minut

Noa je speciální dřevěný domek určený k pomalování. Buďte 
kreativní, vyberte si vlastní oblíbený motiv nebo barevné 
schéma a vytvořte si domek podle vašich představ. Nebo jen 
použijte mořidlo a nechte domek v přírodním stylu.

Číslo produktu   A031.001.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 89 x 102 x 130 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 112 x 135 cm

Celková výška 132 cm

Výška dveří 91 cm

Okna/dveře 2x plastová průhledná okna otevírací
1x velké plastové průhledné okno (na straně)

Doba sestavení 120 minut
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RobinAlice
Alice je malý dřevěný domek bez podlahy se šikmými dveřmi a 
okny. Dá se  jednoduše přimontovat k nízké konstrukci, pak se 
z něho stane domek Robin.

Číslo produktu A030.044.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 104 x 88 x 140 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 155 x 146 cm

Celková výška 146 cm

Výška dveří 87 - 93 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 60 minut

Robin je malý dřevěný domek (typ Alice) se šikmými 
dveřmi a okny, přístřeškem, schůdky a skluzavkou. Záruka 
mnohahodinové zábavy!

Číslo produktu A030.045.00

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnitřní rozměry 104 x 88 x 138 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 176 x 262 cm

Celková výška 203 cm

Výška dveří 87 - 93 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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RobinAlice
Alice je malý dřevěný domek bez podlahy se šikmými dveřmi a 
okny. Dá se  jednoduše přimontovat k nízké konstrukci, pak se 
z něho stane domek Robin.

Číslo produktu A030.044.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 104 x 88 x 140 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 155 x 146 cm

Celková výška 146 cm

Výška dveří 87 - 93 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 60 minut

Robin je malý dřevěný domek (typ Alice) se šikmými 
dveřmi a okny, přístřeškem, schůdky a skluzavkou. Záruka 
mnohahodinové zábavy!

Číslo produktu A030.045.00

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vnitřní rozměry 104 x 88 x 138 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 176 x 262 cm

Celková výška 203 cm

Výška dveří 87 - 93 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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IrisJesse
Jesse je středně veliký dřevěný domek se šikmými dveřmi a 
okny a přístřeškem. Lze ho snadno doplnit spodní konstrukcí, 
čímž se z něho stane domek Iris!

Číslo produktu A030.105.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 111 x 113 x 161 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 165 x 193 (š x h)

Celková výška 174 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Okna 2x plastové průhledné okno otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut

Iris je středně velký dřevěný domek (typ Jesse) se spodní 
konstrukcí, schůdky a skluzavkou. Mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.106.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 111 x 113 x 161 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 193 (š x h)

Celková výška 229 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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IrisJesse
Jesse je středně veliký dřevěný domek se šikmými dveřmi a 
okny a přístřeškem. Lze ho snadno doplnit spodní konstrukcí, 
čímž se z něho stane domek Iris!

Číslo produktu A030.105.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 111 x 113 x 161 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 165 x 193 (š x h)

Celková výška 174 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Okna 2x plastové průhledné okno otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut

Iris je středně velký dřevěný domek (typ Jesse) se spodní 
konstrukcí, schůdky a skluzavkou. Mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.106.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 111 x 113 x 161 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 193 (š x h)

Celková výška 229 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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EmmaLisa
Lisa je velký dřevěný domek se šikmými dveřmi a okny a přístřeškem, 
který může být jednoduše přestavěn pomocí další konstrukce na 
domek Emma nebo Max!

Číslo produktu A030.107.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 200 x 218 cm

Celková výška 174 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací 
1x plastové průhledné okno  (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 120 minut

Emma je velký dřevěný (typ Lisa) domek se spodní 
konstrukcí, ke kterému patří schůdky a houpačka. Mnoho 
hodin zábavy!

Číslo produktu A030.108.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 320 x 193 cm (š x h)

Celková výška 229 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 140 minut
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EmmaLisa
Lisa je velký dřevěný domek se šikmými dveřmi a okny a přístřeškem, 
který může být jednoduše přestavěn pomocí další konstrukce na 
domek Emma nebo Max!

Číslo produktu A030.107.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 200 x 218 cm

Celková výška 174 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací 
1x plastové průhledné okno  (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 120 minut

Emma je velký dřevěný (typ Lisa) domek se spodní 
konstrukcí, ke kterému patří schůdky a houpačka. Mnoho 
hodin zábavy!

Číslo produktu A030.108.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 320 x 193 cm (š x h)

Celková výška 229 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 140 minut
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Max
Max je velký dřevěný (typ Lisa) domek s vysokou 
konstrukcí, která zahrnuje schůdky a skluzavku.  Rám 
spodní konstrukce může být využíván jako obří pískoviště!

Číslo produktu          A030.150.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 181 cm

Celková výška 287 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 175 x 150 cm (včetně krytu pískoviště)     

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno 
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 180 minut

Julia
Julia je univerzální dřevěný domek bez podlahy se zaoblenými 
dveřmi a okny, ke kterému může být snadno přimontován 
přístřešek, konstrukce, pískoviště nebo houpačka(y). Z domku 
Julia se pak stane domek Tom, Laura, Sarah nebo Liam! 

Číslo produktu A030.034.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 165 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 150 x 146 cm

Celková výška 167 cm

Výška dveří 98 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích 

Doba sestavení 60 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 
měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 116 cm).  
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Max
Max je velký dřevěný (typ Lisa) domek s vysokou 
konstrukcí, která zahrnuje schůdky a skluzavku.  Rám 
spodní konstrukce může být využíván jako obří pískoviště!

Číslo produktu          A030.150.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 173 x 113 x 161/104 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 181 cm

Celková výška 287 cm

Výška dveří 97 cm

Šířka přístřešku 60 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 175 x 150 cm (včetně krytu pískoviště)     

Okna 3x plastová průhledná okna otevírací
1x plastové průhledné okno (přední)
1x plastové průhledné okno ve dveřích
1x spodní plastové průhledné okno 
1x dřevěné okno otevírací (zadní)

Doba sestavení 180 minut

Julia
Julia je univerzální dřevěný domek bez podlahy se zaoblenými 
dveřmi a okny, ke kterému může být snadno přimontován 
přístřešek, konstrukce, pískoviště nebo houpačka(y). Z domku 
Julia se pak stane domek Tom, Laura, Sarah nebo Liam! 

Číslo produktu A030.034.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 165 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 150 x 146 cm

Celková výška 167 cm

Výška dveří 98 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích 

Doba sestavení 60 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 
měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 116 cm).  



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

ZAHRADNÍ DOMKY
PRO DĚTI

177

172118

98
3 3

172118

285

233

58

98

16 17

TomAlex
Alex je středně velký (typ Julia) domek s podlahou a
přístřeškem, který může být  upraven další konstrukcí na 
domek  Tom, Laura nebo Sarah!

Číslo produktu  A030.035.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 187 x 146 cm (š x h)

Celková výška 177 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut

Tom je středně velký dřevěný (typ Julia) domek s podlahou
a přístřeškem na spodní konstrukci. K domku patří schůdky 
a skluzavka pro mnoho hodin zábavy! 

Číslo produktu   A030.036.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 187 cm (š x h)

Celková výška 233 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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TomAlex
Alex je středně velký (typ Julia) domek s podlahou a
přístřeškem, který může být  upraven další konstrukcí na 
domek  Tom, Laura nebo Sarah!

Číslo produktu  A030.035.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 187 x 146 cm (š x h)

Celková výška 177 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut

Tom je středně velký dřevěný (typ Julia) domek s podlahou
a přístřeškem na spodní konstrukci. K domku patří schůdky 
a skluzavka pro mnoho hodin zábavy! 

Číslo produktu   A030.036.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 285 x 187 cm (š x h)

Celková výška 233 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 120 minut
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SarahLaura
Sarah je středně velký dřevěný (typ Julia) domek  s 
podlahou a přístřeškem na vysoké konstrukci.  K domku 
patří velké schodiště a dlouhá skluzavka. Dolní rám může 
být využitý jako pískoviště! 

Číslo produktu A030.038.00

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Vnitřní rozměry 115  x 113 cm

Vnější rozměry 187 x 373 cm

Celková výška 290 cm

Výška dveří  98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 88 x 142 cm (pískoviště včetně krytu)

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací 
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 180 minut

Laura je středně velký dřevěný (typ Julia) domek s podlahou a 
přístřeškem na vysoké konstrukci s velkými schůdky a dlouhou 
skluzavkou pro několik hodin zábavy!  

Číslo produktu A030.037.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry  113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry  315 x 187 (š x h)

Celková výška  273 cm

Výška dveří  98 cm

Šířka přístřešku  52 cm

Délka skluzavky 180 cm

Okna  2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách) 

 2x plastová průhledná okna (přední)
 1x dřevěné okno otevírací (zadní)
 1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 180 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na měkkém
 povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro místa na hraní 
ve výšce nad 60 cm (zde 98 cm). Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 

měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 

VČETNĚ 

PÍSKOVIŠTĚ  

(PRO 300 KG PÍSKU)
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SarahLaura
Sarah je středně velký dřevěný (typ Julia) domek  s 
podlahou a přístřeškem na vysoké konstrukci.  K domku 
patří velké schodiště a dlouhá skluzavka. Dolní rám může 
být využitý jako pískoviště! 

Číslo produktu A030.038.00

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Vnitřní rozměry 115  x 113 cm

Vnější rozměry 187 x 373 cm

Celková výška 290 cm

Výška dveří  98 cm

Šířka přístřešku 52 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 88 x 142 cm (pískoviště včetně krytu)

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací 
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 180 minut

Laura je středně velký dřevěný (typ Julia) domek s podlahou a 
přístřeškem na vysoké konstrukci s velkými schůdky a dlouhou 
skluzavkou pro několik hodin zábavy!  

Číslo produktu A030.037.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry  113 x 115 x 163 cm (š x h x v)

Vnější rozměry  315 x 187 (š x h)

Celková výška  273 cm

Výška dveří  98 cm

Šířka přístřešku  52 cm

Délka skluzavky 180 cm

Okna  2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách) 

 2x plastová průhledná okna (přední)
 1x dřevěné okno otevírací (zadní)
 1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 180 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na měkkém
 povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro místa na hraní 
ve výšce nad 60 cm (zde 98 cm). Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 

měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 

VČETNĚ 

PÍSKOVIŠTĚ  

(PRO 300 KG PÍSKU)
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StefMilan
Milan je velký dřevěný domek se zaoblenými dveřmi a okny a 
s přístřeškem. Domek může být dodáním dalších prvků 
změněn na domek Stef, Sophie nebo Marc!

Číslo produktu A030.104.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 200 x 187 cm (š x h)

Celková výška 175 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 53 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x plastové průhledné okno (vedle dveří)   
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka ve dveřích

Doba sestavení 75 minut

Stef je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na spodní nízké konstrukci, malými schůdky 
a skluzavkou pro mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.040.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (w x d x h)

Vnější rozměry 347 x 215 cm (l x w)

Celková výška 236 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x plastové průhledné okno (vedle dveří)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka ve dveřích

Doba sestavení 140 minut
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StefMilan
Milan je velký dřevěný domek se zaoblenými dveřmi a okny a 
s přístřeškem. Domek může být dodáním dalších prvků 
změněn na domek Stef, Sophie nebo Marc!

Číslo produktu A030.104.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 200 x 187 cm (š x h)

Celková výška 175 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 53 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x plastové průhledné okno (vedle dveří)   
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka ve dveřích

Doba sestavení 75 minut

Stef je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na spodní nízké konstrukci, malými schůdky 
a skluzavkou pro mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.040.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (w x d x h)

Vnější rozměry 347 x 215 cm (l x w)

Celková výška 236 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 120 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
1x plastové průhledné okno (vedle dveří)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka ve dveřích

Doba sestavení 140 minut
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MarcSophie
Sophie je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na vysoké konstrukci včetně schodů a 
dlouhé skluzavky pro mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.041.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 377 x 215 cm (š x h)

Celková výška 274 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 180 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 140 minut

Marc je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na vysoké konstrukci spolu s vysokými 
schůdky a dlouhou skluzavkou. Spodní rám lze využít jako 
pískoviště!

Číslo produktu A030.042.00
TECHNICKÉ PARAMETRY

       Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 435 x 215 cm (š x h)

Celková výška 294 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 150 x 170 cm (včetně krycí plachty)             

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací 
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 170 minut

VČETNĚ PÍSKOVIŠTĚ(PRO 600 KG  PÍSKU)

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 
měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 
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MarcSophie
Sophie je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na vysoké konstrukci včetně schodů a 
dlouhé skluzavky pro mnoho hodin zábavy!

Číslo produktu A030.041.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 377 x 215 cm (š x h)

Celková výška 274 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 180 cm

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 140 minut

Marc je velký dřevěný (typ Milan) domek se širokým 
přístřeškem na vysoké konstrukci spolu s vysokými 
schůdky a dlouhou skluzavkou. Spodní rám lze využít jako 
pískoviště!

Číslo produktu A030.042.00
TECHNICKÉ PARAMETRY

       Vnitřní rozměry 171 x 112 x 172 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 435 x 215 cm (š x h)

Celková výška 294 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 150 x 170 cm (včetně krycí plachty)             

Okna 2x plastová průhledná okna otevírací 
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 170 minut

VČETNĚ PÍSKOVIŠTĚ(PRO 600 KG  PÍSKU)

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na 
měkkém povrchu jako je tráva nebo dřevěná drť. Toto platí pro 
místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 
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Liam
Liam je příjemně velký (typ Julia) domek s velkou podlahou a přístřeškem na 
vysoké konstrukci včetně vysokých schůdků a dlouhé skluzavky. Spodní rám může 
být využitý jako pískoviště. Domek Liam může být prodloužen o jednu nebo dvě 
houpačky!

Čísla produktů A030.051.00 / A030.052.00 / A030.053.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 165 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 435/.../590 x 215 cm (š x h)

Celková výška 305 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 150 x 170 cm (včetně krytu)                        Okna

2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 75 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na měkkém povrchu jako je tráva nebo
dřevěná drť. Toto platí pro místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 

A030.051.00 A030.052.00 A030.053.00
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Liam
Liam je příjemně velký (typ Julia) domek s velkou podlahou a přístřeškem na 
vysoké konstrukci včetně vysokých schůdků a dlouhé skluzavky. Spodní rám může 
být využitý jako pískoviště. Domek Liam může být prodloužen o jednu nebo dvě 
houpačky!

Čísla produktů A030.051.00 / A030.052.00 / A030.053.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 113 x 115 x 165 cm (š x h x v)

Vnější rozměry 435/.../590 x 215 cm (š x h)

Celková výška 305 cm

Výška dveří 98 cm

Šířka přístřešku 80 cm

Délka skluzavky 220 cm

Pískoviště 150 x 170 cm (včetně krytu)                        Okna

2x plastová průhledná okna otevírací (na stranách)
2x plastová průhledná okna (přední)
1x dřevěné okno otevírací (zadní)
1x poštovní schránka a okno ve dveřích

Doba sestavení 75 minut

Důležité: Kvůli své výšce může být domek umístěn pouze na měkkém povrchu jako je tráva nebo
dřevěná drť. Toto platí pro místa na hraní ve výšce nad 60 cm (zde 118 cm). 

A030.051.00 A030.052.00 A030.053.00
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Swings
JEDNODUCHÉ HOUPAČKY

Houpačky jsou oblíbené u všch dětí. Dávají pocit 
svobody - rozlétnout se do oblak. Dřevěný design 
jde krásně ruku v ruce s přírodním prostředím ve 
vaší zahradě. 

Čísla produktů A030.136.00 (hnědá)

  A030.139.01 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 181.2 x 160 x 215 cm (š x h x v)

Swings
DVOJITÉ HOUPAČKY

Dvojitá zábava s touto sadou dvou houpaček. Nemávejte svým 
přátelům, ale řekněte jim, ať se připojí! Společně můžete 
dosáhnout až do oblak s touto stabilní sadou houpaček.

Čísla produktů A030.135.00 (hnědá) 

  A030.139.00 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)
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Swings
JEDNODUCHÉ HOUPAČKY

Houpačky jsou oblíbené u všch dětí. Dávají pocit 
svobody - rozlétnout se do oblak. Dřevěný design 
jde krásně ruku v ruce s přírodním prostředím ve 
vaší zahradě. 

Čísla produktů A030.136.00 (hnědá)

  A030.139.01 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 181.2 x 160 x 215 cm (š x h x v)

Swings
DVOJITÉ HOUPAČKY

Dvojitá zábava s touto sadou dvou houpaček. Nemávejte svým 
přátelům, ale řekněte jim, ať se připojí! Společně můžete 
dosáhnout až do oblak s touto stabilní sadou houpaček.

Čísla produktů A030.135.00 (hnědá) 

  A030.139.00 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)
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JEDNODUCHÁ HOUPAČKA (UPEVNĚNÍ NA ZEĎ)

Tato jednoduchá houpačka může být připevněna ke zdi, a 
přesto bude poskytovat pocit svobody. Můžete vybírat ze dvou 
barev podle toho, která barva se více hodí do vašeho prostředí. 

Čísla produktů A030.145.00 (hnědá)

  A030.139.03 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 170.6 x 160 x 215 cm (š x h x v)

DVOJITÁ HOUPAČKA  (PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ)
Dvojitá zábava s touto dvojitou houpačkou, která může 
být připevněna ke zdi. Nemusíte už čekat, až na vás přijde 
řada.

Čísla produktů A030.144.00 (hnědá) 

  A030.139.02 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 245.8 x 160 x 215 cm (š x h x v)

Swings Swings
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JEDNODUCHÁ HOUPAČKA (UPEVNĚNÍ NA ZEĎ)

Tato jednoduchá houpačka může být připevněna ke zdi, a 
přesto bude poskytovat pocit svobody. Můžete vybírat ze dvou 
barev podle toho, která barva se více hodí do vašeho prostředí. 

Čísla produktů A030.145.00 (hnědá)

  A030.139.03 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 170.6 x 160 x 215 cm (š x h x v)

DVOJITÁ HOUPAČKA  (PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ)
Dvojitá zábava s touto dvojitou houpačkou, která může 
být připevněna ke zdi. Nemusíte už čekat, až na vás přijde 
řada.

Čísla produktů A030.144.00 (hnědá) 

  A030.139.02 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 245.8 x 160 x 215 cm (š x h x v)

Swings Swings
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FamilyFun
Proměňte svoji houpačku na fotbalovou branku nebo volejbalovou či 
nohejbalovou síť. S tímto patentovaným designem jsou možnosti 
neomezené! Standardní balení obsahuje dvojitou houpačku a sítě, s kterými 
proměníte houpačku na branku, abyste mohli hrát fotbal, volejbal nebo 
nohejbal.

Čísla produktů A030.208.00 (hnědá)

  A030.208.01 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)

VYUŽIJTE SVOU SADU FAMILYFUN JEŠTĚ VÍCE
Máme v zásobě spoustu dalších nápadů, jak sadu FamilyFun ještě 
více využít. Prozatím vám nabízeme další dvě funkce, a vy si tak může 
užít ještě více rodinné zábavy!

HOUPACÍ SÍŤ FAMILY FUN
Přečtěte si noviny nebo si nechte 
užívat děti v houpací síti, kterou 
bude každý milovat. 

A030.209.00

STAN FAMILY FUN
Vytvořte si svoje vlastní malé tajné 
místo k relaxaci v tomto krásném 
stanu. Stan je dostatečně veliký, 
abyste mohli pozvat přátele. 

A030.210.00

HOUPAČKY

FamilyFun je dodávána s háky a 
dvěma houpačkami. Hledáte jiný 
druh houpačky? Podívejte se na naši 
stránku s doplňky na další druhy 
houpaček.

FOTBAL

FamilyFun obsahuje velkou síť z 
kvalitní síťoviny, kterou můžete 
lehce omotat okolo konstrukce a 
vytvořit tak fotbalovou branku 
během několika minut! 

VOLEJBAL / NOHEJBAL
FamilyFun také obsahuje menší 
kvalitní síť, kterou můžete napnout 
mezi rám. Připevněte síť nahoře a 
hrajte volejbal nebo ji ukotvěte dole a 
máte síť na nohejbal! 

the possibilities 

are endless!

HRÁT 
NOHEJBAL/

TENIS 

HRÁT VOLEJBAL

HRÁT FOTBAL

HOUPAT SE
CO CHCETE 
DĚLAT DÁL?
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FamilyFun
Proměňte svoji houpačku na fotbalovou branku nebo volejbalovou či 
nohejbalovou síť. S tímto patentovaným designem jsou možnosti 
neomezené! Standardní balení obsahuje dvojitou houpačku a sítě, s kterými 
proměníte houpačku na branku, abyste mohli hrát fotbal, volejbal nebo 
nohejbal.

Čísla produktů A030.208.00 (hnědá)

  A030.208.01 (šedá)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)

VYUŽIJTE SVOU SADU FAMILYFUN JEŠTĚ VÍCE
Máme v zásobě spoustu dalších nápadů, jak sadu FamilyFun ještě 
více využít. Prozatím vám nabízeme další dvě funkce, a vy si tak může 
užít ještě více rodinné zábavy!

HOUPACÍ SÍŤ FAMILY FUN
Přečtěte si noviny nebo si nechte 
užívat děti v houpací síti, kterou 
bude každý milovat. 

A030.209.00

STAN FAMILY FUN
Vytvořte si svoje vlastní malé tajné 
místo k relaxaci v tomto krásném 
stanu. Stan je dostatečně veliký, 
abyste mohli pozvat přátele. 

A030.210.00

HOUPAČKY

FamilyFun je dodávána s háky a 
dvěma houpačkami. Hledáte jiný 
druh houpačky? Podívejte se na naši 
stránku s doplňky na další druhy 
houpaček.

FOTBAL

FamilyFun obsahuje velkou síť z 
kvalitní síťoviny, kterou můžete 
lehce omotat okolo konstrukce a 
vytvořit tak fotbalovou branku 
během několika minut! 

VOLEJBAL / NOHEJBAL
FamilyFun také obsahuje menší 
kvalitní síť, kterou můžete napnout 
mezi rám. Připevněte síť nahoře a 
hrajte volejbal nebo ji ukotvěte dole a 
máte síť na nohejbal! 

the possibilities 

are endless!

HRÁT 
NOHEJBAL/

TENIS 

HRÁT VOLEJBAL

HRÁT FOTBAL

HOUPAT SE
CO CHCETE 
DĚLAT DÁL?
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Nick Ella
Nick je piknikový stůl, kde si děti mohou hrát, jíst a 
užívat si. Ale u tohoto stolu je ještě něco navíc ...Nick
má tajné přihrádky, které můžete naplnit pískem a/nebo 
vodou. Tato klasická kombinace bude děti bavit a 
podpoří jejich kreativitu. Slunečník zdarma zajistí, že si 
děti budou hrát v bezpečí a budou ve stínu.  

Číslo produktu A031.004.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry 90 x 80 cm (š x h)

Celková výška 56 cm

Doba sestavení 60 minut

Ella je zábavné a univerzální pískoviště s jednoduchým zavíracím 
systémem. Víko změníte v mžiku na dvě lavičky! Pískoviště je 
kompaktní a vejde se do něj okolo 250 kg písku. Po skončení hry 
zavřete víko a do pískoviště se nedostanou žádní psi nebo kočky. 

Číslo produktu A031.010.00

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní rozměry 95 x 90 x 20 (š x h x v)

Vnější rozměry 100 x 95 cm (š x h)

Celková výška 20 cm

Doba sestavení 60 minut
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ZidZed a ZidZedXL zábavné a kompaktní piknikové 
sady.  Vypadají pěkně na zahradě nebo u vašeho 
hracího domku pro děti. Pozvěte přátele a užijte si 
společně nádherný piknik. 

Čísla produktů A031.039.00
  A031.043.00
TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry 90 x 80 cm (š x h)

Celková výška 56 cm

Doba sestavení 60 minut
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ZidZed(s) Accessories
JMENOVKA

Ukaž všem, kdo v domku bydlí. Na 
jmenovku můžeš napsat jakékoliv 
jméno. Je to zábava mít domek a na 
něm vlastní jmenovku!

A030.187.00

KVĚTINÁČ

Ozdob svůj domek květináčem, kam 
zasadíš krásné květiny. Tvůj domek 
bude teď vypadat jako opravdový!

A031.006.00

TABULE 

Tabule tvůj domek zdokonalí. Zanech 
vzkaz svým kamarádům nebo mamce či 
taťkovi. Včetně křídy a pracovky!

A031.007.00

SOLÁRNÍ SADA
Připevni na svůj domek opravdové 
solární panely pro vytvoření světla a 
užívej si v domku, i když už je venku 
trochu tma.

A030.185.00
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Accessories
TELESKOPY

Zkoumej vesmír a okolí do všech stran tímto 
teleskopem. Teleskop se otáčí kolem dokola 
a je dodáván s dvěma fixačními systémy.

A500.010.01 (červená/šedá)

A500.010.02 (zelená/zelená)

A500.010.03 (žlutá/modrá)

A500.010.04 (modrá/žlutá)

A500.010.05 (sv. zelená/oranžová)

DALEKOHLEDY 

Pozorně sleduj svoje území tímto dalekohledem, který 
se otáčí do všech stran. Včetně upevňovací části a 2 
čirých, 2 žlutých a 2 růžových čoček. 

A504.010.02 (zelená/zelená)

A504.010.03 (žlutá/modrá)

A504.010.17 (oranžová/sv. zelená)

A504.010.27 (sv. zelená/fialová)

VOLANTY
Zajeď si na svoje vysněné místo 
pomocí jednoho z těchto volantů a 
objev svět. Včetně podložky a krytky.

A501.010.01 (červená)

A501.010.02 (zelená)

A501.010.03 (žlutá)

A501.010.04 (modrá)

KORMIDLA
Proměň domek na loď a brázdi 
oceány s jedním z těchto kormidel.  
Včetně podložky a krytky.

A503.010.01 (červená)

A503.010.02 (zelená)

A503.010.03 (žlutá)

A503.010.04 (modrá)

A503.010.05 (sv. zelená)

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
Doplň si domek poštovní schránkou a popros 
kamarády a sourozence, aby ti nechávali vzkazy, 
když v domku zrovna nejsi.

A505.010.01 (červená)

A505.010.02 (zelená)

A505.010.03 (žlutá)

A505.010.04 (modrá)

A505.010.05 (sv. zelená)

TELEFONY

Zavolej kamarádům a pozvi 
je, aby si přišli hrát s tvými 
telefony.  Zvoní, když 
zmáčkneš klíč. 

A509.010.02 (zelená)

A509.010.03 (žlutá)

PERISKOPY

Neviditelně jako v ponorce můžeš všechno zkoumat 
pomocí tohoto periskopu, který má v sobě dvě 
zabudovaná zrcadla. Včetně připevňovací části.

A502.010.01 (červená/šedá)

A502.010.02 (zelená/zelená)

A502.010.03 (žlutá/modrá)

A502.010.04 (modrá/žlutá)

A502.010.05 (sv. zelená/zelená)

Accessories
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Accessories
STAN NA ZAHRADNÍ DOMEK 
Zakryj spodní část tímto skvělým stanem a vytvoř si hezký 
fantazijní svět. Dostupný pro domky Marc a Liam.

A030.186.00

EXTRA KRYCÍ PLACHTA NA PÍSKOVIŠTĚ
Všechny domky s pískovištěm jsou již vybaveny krycí 
plachtou. Pokud je potřeba, lze objednat novou plachtu.

A030.180.00 (Max)

A030.056.00 (Sarah)

A030.066.00 (Marc & Liam)

UKOTVOVACÍ SYSTÉM (DOMKY) 
Ukotvěte domek pomocí tohoto ukotvovacího 
systému.

A030.077.00

KOTVA DO ZEMĚ (HOUPAČKY)
Všechny houpačky jsou dodávány s kotvou do 
země. Pokud je potřeba, je možné objednat 
novou kotvu do země.
A830.010.00

VLAJKY

Vyzdob si domek vlajkou s vlastním 
zdvihacím systémem.

A507.010.00 (Princezna)

A507.011.00 (Drak)

A507.012.00 (Pirát)

A507.013.00 (Zvířata)

A507.014.00 (Kůň)

A507.015.00 (Válečný štít)

A507.016.00 (Strašidelný dům)

HÁK NA HOUPAČKU
Hák na houpačku s
povrchem odolným proti 
počasí a bezpečnostní 
sponou.
A030.009.00

OPIČÍ HOUPAČKA 
Houpej se dopředu a dozadu jako 
opravdová opička, nastavitelná 
délka (1.80 - 2.40 m)

A150.003.01 (červená)

A150.003.02 (zelená)

A150.003.03 (žlutá)

A150.003.05 (sv. zelená)

HOUPAČKA CALADIN 
NEST

Pohodlná dostatečně velká 
houpačka (90 x 90 cm)               
s nastavitelnými lany
 (1.90 - 2.40 m).

A187.003.07 (sv. zelená)

HOUPAČKA SWIBEE 
NEST 
Kruhová houpačka (prům. 
98 cm) s nastavitelnými  
lany (2.00 - 2.40 m).

A190.007.04 (modrá)

A190.007.07 (zelená)

HOUPAČKA OVAL 
NEST 

Oválná houpačka(108 x 
83.5 cm) s nastavitelnými 
lany (1.80 - 2.40 m).

A190.007.04 (modrá)

A190.007.07 (zelená)

Swing Accessories
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KVALITNÍ HRAČKY, KTERÉ JSOU POCTIVÉ A 
ODOLNÉ 
Každé dítě si zaslouží hrát si s hračkami, které jsou 
bezpečné a které podporují rozvoj a posilují sociální 
dovednosti. To je slib, který my vám dávame, když si 
zakoupíte náš produkt. Naše produkty promlouvají k 
představivosti vašich dětí a povzbuzují je k aktivitě a 
sociálnímu chování.  Věříme v poctivé hračky  a 
uvědomujeme si, že budeme muset naši Zemi předat 
dětem. Naše produkty jsou proto vyráběny pouze z
udržitelných surovin, se kterými je zodpovědně 
hospodařeno.  

ZÁRUKA A SERVIS
Kvalita našich zahradních domků, houpaček a sad pro 
hraní a sezení je podpořena pětiletou zárukou na 
dřevo, podle našich podmínek záruky. 

VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE
Naši prodejci jsou velmi dobře informovaní o našich 
produktech a jsou připraveni vám pomoci. 


