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WOODY DOO
Dětská hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnos  rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka 
i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřiš  individuální charakter. Na pohled přívě vé obliny a 
křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným 
vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, 
plísním a drobným škůdcům. Opro  jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnos  v 
normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi.
Tema cké herní prvky a sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají 
svou originalitu.
Stavby, tj. dětská hřiště z rostlého akátu se vyznačují dlouhou trvanlivos  a minimální nutnos  údržby. Jejich předpokládaná životnost 15–20 let několikaná-
sobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.
Herní prvky a sestavy nabízíme ve dvou provedeních opracování akátových kůlů: přirozená broušená kula na nebo provedení Stakato, kde je opracování 
truhlářsko-uměleckým ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, že kůl tvoří přibližně mnohostěn. Herní prvky Stakato mto získávají osobitý profil a 
výraz.

MATERIÁLY:
Nosné konstrukce herních prvků jsou z akátových kůlů zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kula ny o průměru 
120-250 mm nebo akátových kůlů opracovaných specifickým ořezem (Stakato). Plošné prvky jsou z akátových fošen a vodovzdorné pro skluzové překližky tl.
16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným 
Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Řetězy z 6 
mm ocelového drátu. Skluzavky různých délek jsou z nerezové oceli AISI 304.
Spojovací materiál je dle použi , účelu a za žení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Dřevěné (akátové) čás  jsou opatřeny 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Kovové čás  jsou opatřeny žárovým zinkem nebo práškovým lakem. Veškeré materiály 
použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ:
Kotvení je provedeno zabetonováním akátových stojin do betonových patek.

BEZPEČNOST:
Herní prvky splňují kritéria bezpečnos  a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště».
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