
malé, velké radosti

GEMO
MOVEO
TAYPLAY



Gemo
Jsou stylizované lezecké balvany ze sklolaminátu s povrchem imitujícím pískovec.  
Na povrchu lezeckých stěn jsou osazeny lezecké chyty. Sestavy lezecných kamenů 
tvoří výškově variabilní, prostorový systém s proměnnou obtížností cest.

Konstrukce lezeckých balvanů Gemo jsou z ocelových žárově zinkovaných profilů, 
skořepina ze směsi pryskyřice a minerálních vláken. Nerezový spojovací materiál.  
Kotvení přes ocelové žárově zinkované kotvy.

Moveo
Dětské hřiště Moveo zahrnuje drobné solitérní herní prvky pro venkovní dětské 
hřiště, které mají společnou vlastnost, a to dynamiku ve způsobu užívání.

Do této kategorie patří péráci, točidla, kolotoče a houpadla. Jsou to jedny  
z nejoblíbenějších a dětmi nejvyhledávanějších herních prvků. Houpání se a točení 
patřilo vždy k preferovaným dětským hrám. Proto jsou již pro většinu venkovních 
dětských hřišť tato drobná zařízení nepostradatelnou součástí. Je snadné jimi 
doplňovat stávající vybavení hřišť, jsou nenáročná na prostor, většinou není nutné 
instalovat pod nimi povrch tlumící náraz a výhodná je i jejich cena.

Dalším společným znakem herních prvků Moveo je použití vysoce odolných, 
moderních materiálů a povrchových úprav, které zaručují jejich dlouhodobou 
funkčnost a životnost.

Tay Play
Jsou atraktivní lezecké pyramidy a síťové kolotoče různých rozměrů. Pyramidy je 
možné umístit jako solitérní herní prvek, a také jsou vhodným doplňkem dětského 
hřiště jakéhokoliv materiálového provedení.

Nosný sloup kolotočů a pyramid je z nerezové oceli, kotvení a napínací segmenty 
z oceli žárově zinkované, lana Ø 18 mm s ocelovým kordem, lanové spojky – hlava 
upevnění sítě z hliníku. Kotvení do betonových patek.
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Stylizované lezecké balvany / gemo.
Tocidla, péráci, houpacky a kolotoce / moveo.
Sítové pyramidy a kolotoce, plnohodnotné solitéry 
nebo atraktivní doplnky hrist / tayplay.



GEMO





gemo 01 A gemo 02 A gemo 02 B gemo 03 A gemo 03 B

produkty



MOVEO







produkty

bagr

manta

slon

algyro

kroko vombat

supla I.koník

žralok

nakladač

žabka

supla III.

auto

točidlo I. točidlo IV.

kolotoč LC-A kolotoč LC-Cponorka

točidlo II.

skútr supla II.



TAYPLAY





produkty

CC-1800

active 4000-S

CC-2400 CC-3000

active 4000-Tactive 2000-S

active 6000-T

active 5000-S

active 5000-T active 6000-S



individuální  
projekty

Individuální projekty jsou pro nás výzvou. Jsou důležitou součástí naší 
nabídky. Na žádost zákazníka vytváříme originální celky dětských hřišť. 
Řešíme koncepčně i výtvarně celé volnočasové a oddychové areály.
Vítáme i spolupráci s externími výtvarníky a architekty. Do jejich vizí 
zakomponujeme svoje zkušenosti a společným úsilím potom vznikne 
originální výtvarný objekt, který plní původní účel hřiště se všemi jeho 
požadovanými technickými a bezpečnostnímu náležitostmi.



hřiště.cz, s. r. o.
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice
m +420 777 224 404
info@hriste.cz
www.hriste.cz


