číslo
X01

X02

X03

X04

X05

X06

X07

X08

X09

X10

popis

celkem

stojan na kolo
materiál: ocel + pozink + práškový vypalovací lak
rozměr (šxvxh): 60x850x540mm
kotveno do bet. základu pomocí chem. kotev
Lavička s opěradlem délky 1,8 m
materiál kostry: ocel + pozink + práškový vypalovací
lak
materiál: masivní akátové dřevo
rozměr (šxvxh): 1805x810x700mm
kotveno do bet. základu pomocí chem. kotev
odpadkový koš
materiál kostry: ocel + pozink + práškový vypalovací
lak
materiál vnitřní nádoba: ocel + pozink
materiál: masivní akátové dřevo
rozměr (šxvxh): 350x930x250mm
kotveno do bet. základu pomocí chem. kotev

4 kpl

branka na minikopanou, včetně zajištění proti
převrácení
materiál: hliník
rozměr: 3x2m, Al. rám 120x100mm (ovál)
dle ČSN EN 748
síť minikopaná
materiál: polyethylen 4mm
rozměr: 3x2m, hl. 0,8/1,5m
volejbalové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího
mechanismu, 2x zemní pouzdro, 2x víčko zemního
pouzdra - certifikát TUV
+ síť - polyethylén, oko 10cm, horní hrana PES
páska, okraje zpevněné PVC páskou, 4 úvazky
materiál: ocel + pozink
rozměr: ø102mm
tenisové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího
mechanismu, 2x zemní pouzdro, 2x víčko zemního
pouzdra - certifikát TUV
+ síť, wimbledon páska, závaží - 5mm polyethylén,
PES bílá páska, závaží s očkem
materiál: ocel + pozink
rozměr: ø102mm

2 ks

basketbalová konstrukce, včetně zemního pouzdra a
bet. základu (1,0x1,0x1,0m - C25/30)
materiál: pozinkovaná ocel
certifikováno dle DIN/EN 1270
rozměr: profil 150x150x3mm, vyložení 1830mm
basketbalová deska
materiál: vodovzdorná překližka
rozměr: 180x105cm, tl. 18mm
basketbalový koš - antivandal
materiál: pozinkovaná ocel
rozměr: průměr obruče 20mm

1

6 kpl

1 kpl

2 ks

1 kpl

1 kpl

1 ks

1 ks

1 ks

číslo
X11

X12

popis
celkem
1 ks
basketbalová síťka - 50cm
materiál: polyamid 4mm
klec na uskladnění sloupků, zamykatelná - 1x
volejbal, 1x tenis
1 kpl
jednotlivé sloupky jsou vsazovány do samostatných
pouzder
materiál: ocelové profily, ocelová pozdra pro
uložení sloupků, výplň konstrukce tahokov, včetně
bet. základu (800x300x800) a kotvení pomocí chem.
kotev (6x)
povrchová úprava: žárově zinkováno
rozměr (šxvxh): 800x3500x300mm
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