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Pipe Age
Herní systém dětského hřiště Pipe Age byl vytvořen na základě rostoucích požadavků  
a poptávky po netradičních hřištích s vysokou mírou pevnosti a odolnosti 
proti vandalismu. Svým robustním konstrukčním provedením a použitými 
materiály je kovové dětské hřiště Pipe Age určeno do oblastí s vysokou zátěží 
a předpokládaným vandalismem. Díky svému designu s důrazem a citem pro 
technický detail a díky své „průhlednosti“ se hodí do každého typu městské zástavby.  

Hřiště Pipe Age představuje tzv. funkční design, kdy forma je podřízena 
funkci. Hřiště má otevřenou dispozici, je přehledné jak pro děti, tak pro 
rodiče, a tím pádem více bezpečné. Nevymezuje dětem určitý postup, 
nechává jim prostor kdykoliv do hry vstoupit nebo ji opustit. Současná hra je 
umožněna maximálnímu počtu dětí. Sestavy jsou tvořeny herními prvky různé 
náročnosti, jsou určeny dětem od 3 do 14 let s různou fyzickou připraveností. 
Dítě zde samo postupuje a samo volí cestu podle svých možností a fantazie. 

Herní prvky dětského hřiště Pipe Age jsou vyrobeny z vysoce odolných na údržbu 
nenáročných materiálů tak, aby co nejlépe odolávaly opotřebení, klimatickým vlivům  
a byla zaručena jejich dlouhá životnost.
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Kovové detské hriste, s vysokou mírou pevnosti  
a odolnosti proti vandalismu / pipe age.
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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.
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