
veža č.1 

 

 
 

komponenty  

3x twister 2,5m 

3x wariat 2,5m 

3x twister ring 2,5m 

 

klietka rozmer 4x9x3 metra š/d/v  

stojky - 24m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 18m rpz 

nosné rúry - 32m rof 

spojky- 60ks   



veža č.2 

 

 
 

rebríkový valec na kolajniciach 3,5m 3ks 

 

klietka rozmer 4x3,5x3 metra š/d/v  

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 16m rpz 

pomurnice - 8m rpz 

nosné rúry - 8m rof 

spojky- 22ks  



veža č.3 

 

  
 

rebríkový valec na ložískách 3,5m 3ks 

 

klietka rozmer 4x2x3 metra š/d/v  

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 12m rpz 

pomurnice - 4m rpz 

nosné rúry - 16m rof 

spojky- 40ks  



veža č.4 

 

 
 

DNA komponent 5m, 3ks 

 

klietka rozmer 4x5x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 16m rof 

spojky- 50ks  



veža č.5 

 

 
 

 

gibon komponent 6m, 21ks 

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 16m rof 

spojky- 41ks  



veža č.6 

 

 
 

monkey bar na retaziach komponent 6m, 21ks 

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 16m rof 

spojky- 41ks 

 

  



veža č.7 

 

 
 

rôzne komponent 6m, 21ks 

 

tyč na retazi 150cm 3ks 

kocka 3ks 

váhadlo 9ks 

v úchyt 3ks 

stvoruchyt 3ks 

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 16m rof 

spojky- 41ks  



veža č.8 

 

 
 

kolovrat na ložisku komponent 6m, 9ks 

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 20m rof 

spojky- 71ks 

  



veža č.9 

 

 
 

úchytová lezecká stena 6m 

vodeodolná doska s úchytmi  

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 24m rpz 

nosné rúry - 16m rpz 

spojky- 41ks 

 

  



veža č.10 

 

 
 

A stena na bočné lezenie pomocou úchytov, dier a reťaze 

dlžka 6m , výška 2,5m 

  



veža č.11 

 

 
 

komponent beter na ložiskách 9ks 

 

klietka rozmer 4x6x3 metra š/d/v   

stojky - 18m rpz 

zavetrenie - 32m rpz 

pomurnice - 12m rpz 

nosné rúry - 28m rpz 

spojky- 71ks  



klietka č.12 

 

 
 

pegy komponent 3m, 3ks 

 

klietka rozmer 4x3x3 metra š/d/v   

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 20m rpz 

pomurnice - 6m rpz 

nosné rúry - 8m rof 

spojky- 30ks  



klietka č. 13 

 

 
 

snake s kruhom komponent 3m, 3ksx 2 páry 

 

klietka rozmer 4x3x3 metra š/d/v   

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 20m rpz 

pomurnice - 6m rpz 

nosné rúry - 8m rof 

spojky- 30ks  



klietka č.14 

 

 
 

ninja úchyty  komponent 3m, 6ks 

 

klietka rozmer 4x3x3 metra š/d/v   

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 20m rpz 

pomurnice - 6m rpz 

nosné rúry - 8m rof 

spojky- 30ks 

  



klietka č.15 

 

 
 

komponent preklopná kolkovnica 3m, 3ks 

 

klietka rozmer 4x3x3 metra š/d/v   

stojky - 12m rpz 

zavetrenie - 20m rpz 

pomurnice - 6m rpz 

nosné rúry - 17m rof 

spojky- 30ks  



veža č.16 

 

 
 

 

 lezecká sieť zakomponovaná medzi dve unibunky, ktoré budú slúžiť jedna ako šatńa a 

druhá ako sklad pomôcok a dopadových plôch. 

 

 
 



 
 

špecifikácia unibuniek 

 
 

sieť rozmer 11x4m z gurtňových popruhov, priemer oka 25cm s možnosťou upnutia na 

unibunky. 

 

Dopadové plochy - potrebný počet dopadových plôch je 6ks o rozmere 2x3m s hrúbkou 

30cm  

 

Vysvetlivky ku klietkam 

RPZ - rúra pozinkovaná- Pozinkovaná oceľová rúra 6/4" s priemerom 48,3 mm, hrúbkou 

steny 2,9 mm vyrobená z ocele akosti S235 s normou EN102019. 



ROF - rúra oceľová farbená - Oceľová rúra s priemerom 48,3 mm s hrúbkou steny 3,2 mm je 

vyrobená z ocele triedy EN 10219-1 akosti S235JRH s povrchovou úpavou  

 

klietka rozmer - udáva rozmer konštrukcie na ktorú sa uchytia jednotlivé komponenty   

stojky - zvislé rúry na ktorých stojí konštrukcia, ukončené výškovo nastavitelnou pätkou  

zavetrenie - rúry potrebné na stabilizáciu konštrukcie, počet je odhadom, presný počet musí 

navrhnúť dodávateľ, preto nie sú súčasťou vizualizácie  

pomurnice - vodorovné rúry na ktorých nevisia komponenty 

nosné rúry - vodorovné rúry na ktorých visia komponenty 

spojky- spojovacie žaby na spájanie rúr, počet je odhadom, presný počet musí navrhnúť 

dodávateľ 

 

 

 

 

 

 


