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Dětská hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem 
akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka 
i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je 
neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé 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. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří 
třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 
Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi.

Herní prvky a sestavy nabízíme ve dvou provedeních opracování akátových kůlů: 
přirozená kulatina zbavená běli a obroušená nebo provedení Stakato, kde je 
opracování truhlářsko-uměleckým ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, 
že kůl tvoří přibližně mnohostěn. Vzniklé plošky mají ponechanou strukturu řezu se 
znatelnou stopou po opracování řetězovou pilou. Herní prvky Stakato tímto získávají 
osobitý profil a výraz.

Tematické 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 trvanlivostí a minimální 
nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15–20 let několikanásobně převyšuje 
životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.
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Hriste z akátového dreva,  
jsou vyjímecná díky svému vzhledu  
i vlastnostem akátu samotného.
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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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