Gregor Pustovrh s.p.

031 / 66 66 41

grega@svet-igral.si

NAŠA PONUDBA
đ OGLED TERENA in
đ STROKOVNO SVETOVANJE

đ IZDELAVA NAČRTA IGRIŠČA
po veljavnih standardih SIST EN 1176
in SIST EN 1177.

đ ODSTRANITEV ODSLUŽENIH IGRAL,
odvoz na ustrezno deponijo, kjer se večina
delov reciklira.
đ UREDITEV VARNOSTNIH PODLOG
glede na vaše želje in po veljavnem
standardu SIST EN 1177.
đ IZDELAVA IN MONTAŽA IGRAL

đ LETNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE
zamenjava obrabljenih delov, popravilo obstoječih
igral da ustrezajo varnostnim zahtevam.
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Občina Kranj
REFERENCE

Kopališče Laguna

Občina Celje

OŠ Boštanj

Zavod G-rega

Občina Kidričevo

Konjeniški park Starošince

Terme 3000
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Šentrupert

Turistična kmetija

Ranč Aladin
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REFERENCE

CKŠ Celje
3000

Hoteli Bernardin
Cerknica

Občina Renče
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tip:

H1

Otroška hišica PIKA

velikost: 125 x 134 in višine 137 cm

OTROŠKE
HIŠICE

V otroški hišici PIKA so klop, mizica in leseno dno. Barvo hišice in pik lahko izberete po lastni izbiri.
Hišica je lahko tudi element igralnega stolpa.

tip:

H2

Otroška hišica ROBIN

velikost: 149 x 142 in višine 186 cm

V otroški hišici ROBIN so klopici, mizica in leseno dno.
Barvo hišice in oken lahko izberete po lastni izbiri.

tip:

H3

Otroška hišica VIKI

velikost: 162 x 164 in višine 186 cm

Otroška hišica VIKI je primerna tudi za večje število otrok. Hišica ima dve klopi in mizo.
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tip:

H4

Otroška hišica ŠPELA

velikost: 161x117cm in višine 137cm

OTROŠKE
HIŠICE

V hišici je klop na stranicah pa okna. Barvo hišice in oken lahko izberete
po lastni izbiri.

tip:

H5

Igralna hišica LABIRINT

velikost: 230 x 230 in višine 140 cm

Igralna hišica je sestavljena iz pregrad in ovir in je namenjena mlajšim otrokom.

tip:

H6

Vlak z vagonom TOM

velikosti: 98 x 339 in višine 132 cm

Vlak z vagonom TOM je zasnovan tako, da lahko lokomotivi dodamo poljubno število vagonov. Vagoni
so lahko potniški z mizo in klopjo ali kot peskovnik.
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tip:

H7

Tunel JAKEC

velikost: 190x61cm in višine 68cm

OTROŠKE
HIŠICE

Tunel je dolžine 190cm ima po zunanjem obodu pritrjene plezalne oprimke.

tip:

H8

Ladjica ZVEZDA

velikost: 199x109cm in višine 220cm

Lesena ladjica ima spredaj in zadaj klop, na sredini pa mizo in
jambor z zastavo.

tip:

H10

Hobotnica VERONIKA

velikost: 408x323cm in višine 130cm

Lesena hobotnica ima tri lovke narejene iz pokončnih okroglic. Ena lovko iz ležeče okroglice in dveh
stebrov z kovinsko prečko.
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tip:

P1

Peskovnik MIKI

velikost: 120 x 120 in višine 25cm

PESKOVNIKI

Peskovnik MIKI ima dno in pokrov, ki se enostavno in hitro namesti in omogoča zaščito mivke.

tip:

P2

Tovornjak TONI

velikost: 98 x 282 in višine 132 cm

Tovornjak TONI ima peskovnik in kabino z volanom. Mivka je zaščitena s pokrovom, ki se enostavno
in hitro namesti.

tip:

P3

Peskovnik s pokrovom TADEJ

velikost: 400 x 222 in višine 38cm

Peskovnik ima pokrov, ki se premika v vodoravni smeri. Na končnih pozicijah se zatakne, kar preprečuje
poškodbo otrok pri igri v peskovniku. Pokrov je namenjen za zaščito mivke.
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tip:

P4

Peskovnik s pokrovom TADEJČEK

velikost: 190 x 108 in višine 38 cm

PESKOVNIKI

Peskovnik ima pokrov, ki se premika v vodoravni smeri. Na končnih pozicijah se zatakne, kar preprečuje
poškodbo otrok pri igri v peskovniku. Pokrov je namenjen za zaščito mivke.

tip:

P5

Šestkotni peskovnik ALEŠ

velikost: 360 x 310 in višine 30 in 35cm

Peskovnik je šestkotne oblike. Peskovnik je narejev v dveh višinah in sicer 30 in 35cm. Zgornji rob je
širine 15cm. Za peskovnik potrebujemo 2m3 mivke.

tip:

P6

Peskovnik iz okroglic

velikost: 350 x 340 in višine 25 in 37cm

Peskovnik je poljubne oblike. Okroglice so vkopane v tla in različnih višin. Oblika in velikost se lahko
prilagodi vašim željam in potrebam.
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tip:

P7

Štirikotni peskovnik SIMON

velikost: 200x200cm višine 30cm


tip:

T1

Mali tobogan z hiško PETER

velikost: 305 x 109 višine 190cm
varnostna površina: 15m2

Tobogan ima leseno konstrukcijo z višino podesta 100cm Pod podestom je igralni kotiček.

TOBOGANI

PESKOVNIKI

Peskovnik je štirikotne oblike. Na dveh robovih je zgornji rob širine 15cm. Dodatno nudimo tudi
zaščitno ponjavo, ki lahko služi kot senčnika ali pa za zaščito mivke.
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tip:

T2

Veliki tobogan z hiško PETER

velikost: 355 x 109 višine 225cm
varnostna površina: 18,5m2

TOBOGANI

Tobogan ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135cm Pod podestom je igralni kotiček.

tip:

T3

Veliki tobogan JURE

Tobogan ima leseno konstrukcijo z višino podesta 130cm.

velikost: 305 x 109 višine 190cm
varnostna površina: 18,5m2
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tip:

T4

Veliki tobogan LAN

velikost: 500 x 109 višine 240cm
varnostna površina: 18,5m2

tip:

T5

Tobogan MINI

velikost: 90x179cm višine 166cm

Tobogan ima stopnici in podest višine 65cm. Drsna klančina in ograja je narejena iz HD plošče in lesa.

tip:

T6

Tobogan JOŽE

velikost: 310 x 190 višine 190cm
varnostna površina: 18,5m2

Poliestrski tobogan se montira na pobočje zgoraj ima lesen podest. Tobogan je predviden za višino
podesta 140cm.

TOBOGANI

Tobogan ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135cm in plezalno steno.

stran 15
tip:

G1

Dvojna gugalnica GAJA

velikost: 160x360 in višine 260cm
varnostna površina: 28m2

GUGALNICE

Dvojna gugalnica GAJA ima dva gumijasta sedala. Dodatno nudimo tudi sedalo za mlajše otroke z
v
varovalno ograjo.

tip:

G2

Enojna gugalnica TAJA

velikost: 160x230 in višine 260cm
varnostna površina: 16m2

Enojna gugalnica TAJA ima eno gumijasto sedalo.

tip:

G3

Gugalnica z košaro SOKOL

velikost: 160x290 in višine 260cm
varnostna površina: 24m2

Gugalnica z gugalno košaro premera 120cm, nudi veliko zabave in sprostitve. V košari se lahko ziblje
več otrok hkrati.
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tip:

G4

Dvojna gugalnica s toboganom PETRA

velikost: 460 x 340 višine 260cm
varnostna površina: 40m2

tip:

G5

Enojna gugalnica s toboganom PETRA

velikost: 320 x 340 višine 260cm
varnostna površina: 32m2

Enojna gugalnica s toboganom ima eno gumijasto sedalo in podest višine 140cm. Pod podestom je
igralna hišica. Iz podesta pa vodi tobogan.

GUGALNICE

Dvojna gugalnica s toboganom ima dva gumijasta sedala in podest višine 140cm. Pod podestom je
igralna hišica, iz podesta pa vodi tobogan. Lahko je tudi enojna gugalnica z varovalno ograjico in nižji
podest višine 110cm.
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tip:

G9

Prevesna gugalnica KATKA

velikost: 60x400 in višine 60cm
varnostna površina: 15m2

GUGALNICE

Enojna prevesna gugalnica ima plastični sedali in kovinski držali. Za blaženje udarcev je v tla
pritrjena blažilna guma.

tip:

G10

Prevesna gugalnica KATJA

velikost: 60x500 in višine 80cm
varnostna površina: 18m2

Dvojna prevesna gugalnica ima plastična sedala in kovinska držala. Za blaženje udarcev je v tla
pritrjena blažilna guma.

tip:

G20

Gugalnica GOLJAT

velikost: 500x300 in višine 260cm
varnostna površina: 18m2

Gugalnica ima leseno konstrukcijo, gugalna vrv je premera 14x14cm in dolžine 235cm.
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tip:

PL1

Sestavljeno plezalo BINE

velikost: 167 x 250 in višine 210 cm
varnostna površina: 36 m2

Plezalo ima dve plezalni steni z oprimki, plezalno mrežo in plezalne lestve s petimi kovinskimi prečkami.

PL2

Plezalo ROK

velikost: 130 x 230 in višine 210 cm
varnostna površina: 30 m2

Plezalo je sestavljeno iz dveh plezalnih sten in podaljšanega droga
leseno dno, na stenah pa so plezalni oprimki.

tip:

PL3

Sestavljeno plezalo VINKO

s plezalno vrvjo. Spodaj ima

velikost: 210 x 235 in višine 210 cm
varnostna površina: 16 m2

Plezalo je sestavljeno iz treh plezalnih sten. (oprimki, plezalna mreža in dva pokončna drogova).

PLEZALA

tip:
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tip:

PL4

Sestavljeno plezalo TINE

velikost: 170 x 110 in višine 210 cm
varnostna površina: 18 m2

Plezalo je sestavljeno iz plezalne stene z oprimki, plezalne mreže (vrv s kovinskim jedrom) in vodoravne
lestve s štirimi kovinskimi prečkami.

tip:

PLEZALA

PL5

Sestavljeno plezalo MIHA

velikost: 208 x 138 in višine 210 cm
varnostna površina: 32 m2

Plezalo je sestavljeno iz plezalne stene z odprtinami, plezalne mreže (vrv s kovinskim jedrom) in
pokončne lestve s petimi kovinskimi prečkami. Ob strani pa ima lestev s plastičnimi prečkami.

tip:

PL6

Sestavljeno plezalo ŽIGA

velikost: 230 x 200 in višine 240 cm
varnostna površina: 40 m2

Plezalo je šestkotne oblike in ima steno z odprtinami, plezalno mrežo
lestev, vertikalen in horizontalen drog ter viseče kroge.
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tip:

PL7

Plezalo NEJC

velikost: 250 x 15 in višine 145 cm
varnostna površina: 12 m2

Plezalo je sestavljeno iz plezalne mreže in vodoravnega droga.

tip:

PL8

Plezalo NACE

velikost: 309x10 in višine 120cm
varnostna površina: 11 m2

PLEZALA

Plezalo je sestavljeno iz treh vodoravno postavljenih drogov različnih višin.

tip:

PL9

Plezalo ČEBELICA

velikost: 230x350 in višine 220cm
varnostna površina: 31 m2

Plezalo ima podest višine 140cm. Vsebuje plezalno steno z oprimki in vrvjo. Plezalni drog, plezalno mrežo
in poševno lestev.

stran 21
tip:

S1

Igralni stolp s hiško ROBI

velikost: 450 x 210 in višine 320 cm
varnostna površina: 31 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, tobogana,
plezalne stene, stopnic in peskovnika s pokrovom. V hišici sta dve klopici in miza. Namesto peskovnika
je lahko tudi klop z mizo.

tip:

IGRALNI
STOLPI

S2

Igralni stolp s hiško ROBI in gugalnico

velikost: 700 x 210 in višine 320 cm
varnostna površina: 43 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, tobogana,
plezalne stene, stopnic, peskovnika s pokrovom in enojno gugalnico z gumijastim sedalom. V hišici sta
klopici in miza.
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tip:

S3

Igralni stolp s hiško ROBI in labirintom

velikost: 700 x 210 in višine 320 cm
varnostna površina: 24 m2

tip:

S5

Igralni stolp s hiško ROBI
in plezalno klančino

velikost: 450 x 395 in višine: 320 cm
varnostna površina: 42 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, v kateri
sta klopici in miza, tobogana, plezalne klančine s plezalnimi oprimki. V spodnjem delu ima lesen plato z
ograjami in klopema.

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, tobogana,
plezalne stene, stopnic, dveh klopi, mize in dodatnih pregrad in ovir. V hišici sta klopici in
miza.
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tip:

S6

Igralni stolp z dvojno hiško ROBI

velikost: 160x450 in višine 260cm
varnostna površina: 20 m2

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 100 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, v kateri
sta klopici in miza, tobogana, klančine z plezalnimi oprimki in
stopnic. V spodnjem delu ima hišico, v kateri je miza in klop,

tip:

S7

Igralni stolp s hišico MOJCA

velikost: 190 x 600 in višine 270 cm
varnostna površina: 32 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 100 cm. Sestavljen je iz otroške hišice, tobogana,
plezalne stene, enojne gugalnice z gumijastim sedalom, stopnic, peskovnika s pokrovom in mivko.
Kombinacijo barv lahko poljubno izbirate.
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tip:

S8

Igralni stolp s toboganom LENART

velikost: 400 x 250 in višine 280
varnostna površina: 15 m2

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 100 cm. Sestavljen je iz tobogana, klančine s
plezalnimi oprimki in stopnic.

tip:

S10

Igralni stolp s toboganom GAL

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podesta 135 cm.
Sestavljen je iz tobogana in stopnic.

velikost: 440 x 260 in višina 326 cm
varnostna površina: 12 m2
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tip:

S11

Igralni stolp ERIK

velikost: 200x650 in višine 300cm
varnostna površina: 35 m2

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z dvojnim podestom višine 100 cm in 135 cm. Na nižji podest
vodijo stopnice, z zgornjega podesta pa se spustimo po toboganu. Plezalo je
sestavljeno iz mreže in vodoravne lestve.

tip:

S12

Dvojni stolp s plezalom TIM

velikost: 620 x 500 in višine 320 cm
varnostna površina: 55 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z dvojnim podestom. Prvi podest je višine 100 cm s klančino in
toboganom. Drugi podest je višine 135 cm s stopnicami, toboganom, plezalno steno in vodoravno
lestevijo. Stolpa sta med seboj povezana z gibljivim mostom.
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tip:

S13

Enojni stolp TILEN

velikost: 500 x 236 in višine 335 cm
varnostna površina: 20 m2

tip:

S14

Dvojni stolp TILEN

velikost: 646 x 438 in višine 335 cm
varnostna površina: 49 m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podestov 135 cm. Prvi stolp vsebuje tobogan, plezalno
mrežo in plezalno gred. Z drugim stolpom je povezan z visečim mostom. Drugi stolp ima plezalno
klančino z oprimki, kovinsko spiralo in stopnice.

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podestov 135 cm. Stolp vsebuje tobogan, stopnice in
plezalno gred.
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tip:

S15

Stolp TIMOTEJ

velikost: 500 x 260 in višine 340 cm
varnostna površina: 27 m2

IGRALNI
STOLPI

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podestov 135 cm. Stolp vsebuje tobogan, stopnice,
plezalno mrežo, vodoravno lestev in plezalno steno z luknjami.

tip:

S16

Stolp CVETKO

velikost: 500x260 in višine 340cm
varnostna površina: 36m2

Igralni stolp ima leseno konstrukcijo z višino podestov 135cm. Stolp vsebuje poliestrski tobogan, lestev,
tablo za krede, igralo zveneče cevi, igralo križci krogci in drog z zastavo.
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tip:

Ž1

Žičnica VITRANC

velikost: 2018x210 in višine 260cm
varnostna površina: 36m2

IGRALNI
STOLPI

Vsi kovinski deli so narejeni iz nerjavečega jekla. Premični mehanizem ima zavoro, ki se sprosti pri
obtežitvi nad 6 kg. Jeklenica je cinkana debeline 10mm. Na začetku in koncu jeklenice je nameščena
zavora za mehko zaustavljanje. Konstrukcija je narejena iz globinsko impregniranega lesa.
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tip:

V1

Igralo na vzmeti

velikost: 80x40 in višine 90cm

Igralo je izdelano iz HDPE plastike in kopvine.

KONJ

VZMETI

IGRALA NA

PETELIN

MOTOR

PES
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tip:

M1

Most JAN

velikost: 98 x 274 in višine 100 cm

Most JAN ima lesene prečk, ki so med seboj povezane z verigo.

tip:

M2

Most brez ograje BORUT

velikost: 40x200 in višine 40cm

tip:

M3

Gred JANA

Gred je sestavljena iz treh poljubno
postavljenih gredi, dolžine 395 cm.

IGRALA ZA
RAVNOTEŽJE

Giblivi most BORUT ima na med stebričke napeto žico na kateri so lesene klade.

velikost: 800x350 in višine 30cm
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tip:

M4

Gred ANA

velikost: 300x50 in višine 20cm

Gred ima dva podstavka in je dolžine 300cm.

tip:

M5

Premična gred ŽAN

velikost: 390 x 84 in višine 60 cm

IGRALA ZA
RAVNOTEŽJE

Premična gred je obešena na verige.

tip:

M6

Stebrički JURIJ

Smrekovi stebriški različnih višin in postavitve.

velikost: fi12cn in višine 20 do 40cm
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tip:

K1

Otroška miza s klopema SARA

velikost: 85 x 120 in višine 50 cm

Otroška miza s klopema ima klopi, pritrjene na mizo.

tip:

K2

Miza s klopema SAŠA

velikost: 155 x 160 in višine 74 cm

Miza s klopema ima klopi pritrjene na mizo.

tip:

K3

Miza s klopma BINA

velikost: 196 x 190 in višine 80 cm

KLOPI IN MIZE

Miza s klopema ima klopi pritrjene na mizo.
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tip:

K4

Okrogla miza s klopmi LAVRA

Okrogla miza s

tip:

K5

velikost: 200 x 200 in višine 74 cm

klopmi, ki so pritrjene na podnožje mize.

Šestkotna miza s klopmi LUCIJA

velikost: 200 x 200 in višine 74 cm

KLOPI IN MIZE

Okrogla miza s klopmi, ki so pritrjene na podnožje mize.

tip:

K6

Klop TINA

Lesena klop TINA ima betonske temelje.

Velikost: 195 x 45 in višine 50 cm
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tip:

K7

Klop s kovinskimi nogami NINA

Velikost: 190 x 60 višine: 80 cm

Klop ima litoželezno podnožje. Sedalo in naslon sta narejena iz globinsko impregniranega lesa.

tip:

K8

Miza s kovinskimi nogami NIKA

Velikost: 190 x 73 višine: 75 cm

D1

Didaktična tabla

KRIŽCI IN KROGCI

Didaktična tabla ima leseno ogrodje in lesene vrteče valje.

velikost: 100x20cm in višine 125cm

OSTALO

tip:

KLOPI IN MIZE

Miza ima litoželezno podnožje. Plošča je narejena iz globinsko impregniranega lesa.
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tip:

D2

Didaktična tabla

velikost: 99x15cm višine 113cm

OGLEDALO

Prostostoječe ogledalo narejeno iz nerjaveče pločevine.

tip:

D3

Didaktična tabla

velikost: 100x20cm in višine 125cm

ZVENEČE CEVI

Didaktična tabla ima leseno ogrodje in viseče kovinske cevi različnih dolžin. Tolkalo je pritrjeno z verigo na ogrodje.

tip:

D4

RISTANC

velikost: 213x85cm

OSTALO

Plošče so izdelane iz lesa. Pike pa so iz kovine. Ristanc je vkopan v zemljo, tako da je zgornja površina poravnana z
ravnino trave.
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tip:

VP1

Varnostna podloga iz PRODA

debelina nasutja: 30 cm

tip:

VP2

Varnostna podloga GUME

velikost proda: 2-8 mm

in granulacije proda od 2 do 8 mm

velikost plošč: 50 x 50cm debeline 50 mm

debelina: 4 cm v rdeči, zeleni ali črni barvi

tip:

VP3

Varnostna podloga iz P.GUME

velikost: 150 x 100cm debeline: 23 mm

tip:

VP4

Obroba varnostnih podlog

velikost: fi10 mm

narejena je iz lesenih okroglic fi 10 cm, ki so do polovice zasute in
vodoravno postavljene. Med zemljo in prodom pa je nameščen
gradbeni filec. (brez izkopa in proda)

OSTALO

narejena iz perforirane gume položene na travnato podlogo.
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tip:

TS1

A plezalo

Na eni strani ima plezalno mrežo na drugi pa
okroglice.

tip:

TS3

Vrteči valj

Vrteča gred dolžine 2,3m

tip:

TS5

Dolga brv z vrvjo

TRIM STEZE

Dvojna poševna gred z vrvjo, dolžine 5m.

tip:

TS2

Dvojna brv z vrvjo

Dve poševno postavljeni gredi in vrv dolžine 2,5m.

tip:

TS4

Stebrički

Nizki stebrički, 7 okroglic, premera do 20cm.

tip:

TS6

Ležeča lestev

Vodoravna lestev dolžine 2,4m.

stran 38

TS7

Viseči most

Viseči most z vrvjo dolžine 2,3m.

tip:

TS9

Podaljšani stebrički

Nizki stebrički z dodatnim stebrom za
ravnotežje, 7 okroglic, premera do 20cm.

tip:

TS11

Stebrička z vrvno lestvijo

Igralo z pokončno mrežo dolžine 2,5m.

tip:

TS8

Brv z zarezami

Zažagana gred dolžine 2,3m.

tip:

TS10

Stebrička z vrvjo

Igralo z dvema vrvmema dolžine 2,5m.

tip:

TS12

Most iz vrvi

Igralo z plezalno mrežo U. Dolžine 3m.

TRIM STEZE

tip:
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tip:

TS13

Stebrički z vrvjo

Igralo z nizkimi stebrički in vrvjo dolžine 2,5m.
Stebrički premera do 20cm.

tip:

TRIM STEZE

TS15

Igralo z dolgimi ročaji

Igralo z dolgimi ročaji dolžine 2,5m.

tip:

TS14

Igralo z visečimi ročaji

Igralo z visečimi ročaji dolžine 2,5m.

tip:

TS16

Igralo z visečimi kladami

Igralo z lesenimi kladami na verigi, dolžine 2,5m.
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Glede na teren in vaše ŽELJE,
vam pripravimo INDIVIDUALNI NAČRT TRIM STEZE.

TS20

Igralo z visečimi kladami

tip:

TS21

Ležeče gredi

Igralo z dolgimi ročaji dolžine 2,5m in podstavki. Igralo z lesenimi gredmi dolžine 2,5m.

TRIM STEZE

tip:
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tip:

TS22

Igralo z vodoravno lestvijo

Igralo z vodoravno lestvijo ima kovinske prečke.

tip:

TS23

Igralo z tremi vrvmi

Igralo z teremi povezovalnimi vrmi.

TRIM STEZE

Trim steza malo DRUGAČE.
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TS24

Ležeče gredi z stebrom

Igralo z dvema ležečima gredmema in stebrom.

tip:

TS26

Igralo z pokončnimi kladami

Igralo iz dveh povezovalnih vrvi in pokončnih
lesenih klad.

tip:

TS25

Igralo z vrvno lestvijo

Igralo z vrvno lestvijo in lesenimi kladami.

tip:

TS27

Rolka na vzmeteh

Igralo iz dveh vzmeti in deske.

TRIM STEZE

tip:
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UPORABLJENI MATERIALI
Igrala so izdelana v SLOVENIJI iz kvalitetnega GLOBINSKO IMPREGNIRANEGA smrekovega
LESA in imajo CERTIFIKAT o skladnosti za zunanja igrala, pridobljen na Biotehnični fakulteti v
Ljubljani. Les je skoblan in ima obdelane robove. Kovinski deli so izdelani iz pohištvenih cevi različnih
dimenzij in so premazani z barvami, ki ne vsebujejo težkih kovin. Vijaki so iz pocinkanega jekla v skladu s
standardom SIST EN 1176.

IZDELAVA TEMELJA

CERTIFIKATI

Igrala se montirajo na različne podlage, kot so zemlja, peščena tla in betonsko podlaga. V vseh primerih
priporočamo, da se pod igrali izvede ustrezna zaščita, ki preprečuje poškodbo otrok.
Nosilna konstrukcija igrala je vkopana v zemljo cca 50 cm.
Igralo se postavi v izkopano luknjo in se zalije z betonom pod nivojem
terena.

MONTAŽA IGRALA
Če naročnik igralo montira sam, se vsi sestavni deli igrala montirajo po priloženih načrtih.
Za vsa igrala je treba upoštevati varnostno površino, ki jo določa standard 1176 in
je razvidna iz tlorisnega načrta igrala.
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PRIPOROČLJIVA PODLOGA ZA BLAŽITEV PADCEV
PO ZAHTEVAH STANDARDA SIST EN 1177
Standard SIST EN 1177 narekuje, da mora biti nameščena varna podlaga pod tistimi igrali, kjer se
otrok igra na višini nad 60 cm, in pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, ne
glede na njihovo višino.
Za varno podlago pod igrali priporočamo prod ali reciklirano gumo za blaženje padcev.

Vrsta materiala

Opis materiala

Debelina sloja

Višina padca

travnata površina
drobljeno lubje
pesek (mivka)
prod
reciklirana guma –
guma za blaženje
padcev

velikost kosov 20-80 mm
granulacija 0,2–2 mm
granulacija 2 – 8 mm
plošče 500 x 500 mm

min 30 cm
min 30 cm
min 30 cm
ustrezna debelina se določi
na podlagi višine padca

do 100 cm
do 300 cm
do 300 cm
do 300 cm

primer:
plošča debeline 50 mm

primer:
do 150 cm

PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE
Pregled mora zajemati celotno otroško igrišče, ne samo igrala, torej tudi podloge, ograje, steze, klopi in
vhod. Evidenco pregledov vodi upravitelj igrišča. Standard SIST EN 1176 priporoča tri vrste pregledov
otroških igrišč.
REDNI PREGLED – vsakodnevni vizualni pregled, zlasti poškodb, ki so posledica vandalizma.

VSAKOLETNI GLAVNI PREGLED – pri tem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev
in podloge in varnost igrala. Pregled opravi proizvajalec ali strokovni organ.

CERTIFIKATI

FUNKCIONALNI PREGLED –pregled se opravlja na vsake 1-3 mesece in je namenjen predvsem
obrabi giblivih delov igral. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo o vzdrževanju otroškega
igrišča.

Skupaj z vami,
na osnovi VAŠIH ŽELJA, IDEJ in
potreb, RAZVIJAMO tudi NOVE izdelke
in dopolnjujemo našo ponudbo.

Naj postane
tudi del življenja vaših otrok.

Gregor Pustovrh s.p
031 / 66 66 41

www.svet-igral.si
grega@svet-igral.si

