Vestavěné trampolíny
Rok 2020

Kód:

Popis

Cena Kč / bez DPH

Kids Tramp: vestavěné trampolíny pro venkovní použití, zabudované do terénu - maximálně
bezpečné, skákaci matrace proti vandalismu s dlouhou životností, certifikace TÜV

97000

97500

97010

97012

Kids Tramp "Playground", Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30
cm, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je
vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů,
vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově
zinkovaných, v ceně je vrchní jednobarevná dopadová plocha
SmartSoft 35 mm včetně gumové hrany (Nr.E97002), grafika za
příplatek, certifikace TÜV. Trampolínu lze zabudovat samostatně do
terénu nebo ji integrovat do multifunkční plochy.
Kids Tramp "Playground XL", Velikost rámu: 200 x 200 cm a
výška 30 cm, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 156 x 156
cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých
pásů, vhodná i pro veřejné plochy, 56 ocelových pružin žárově
zinkovaných, v ceně je vrchní jednobarevná dopadová plocha
SmartSoft 35 mm včetně gumové hrany Nr.E97502, grafika za
příplatek, certifikace TÜV. Trampolínu lze zabudovat samostatně do
terénu nebo ji integrovat do multifunkční plochy.
Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 150 cm a
výška 30 cm, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107
cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých
pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36
ocelových pružin žárově zinkovaných, v ceně je vrchní
jednobarevná dopadová plocha SmartSoft 35 mm, grafika za
příplatek, certifikace TÜV. Trampolínu lze zabudovat samostatně do
terénu nebo ji integrovat do multifunkční plochy. V ceně je speciální
vnitřní gumová hrana.
Kids Tramp "Playground Loop XL",Velikost rámu: 200 x 200 cm a
výška 30 cm, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 156 x 156
cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých
pásů, skákací plocha pr. 156 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 56
ocelových pružin žárově zinkovaných, v ceně je vrchní
jednobarevná dopadová plocha SmartSoft 35 mm, grafika za
příplatek, certifikace TÜV. Trampolínu lze zabudovat samostatně do
terénu nebo ji integrovat do multifunkční plochy. V ceně je speciální
vnitřní gumová hrana.

62 300 Kč

85 200 Kč

72 600 Kč

94 900 Kč

OSTATNÍ (grafika, montáž, poštovné + balné, …)
Grafika příplatek

GP150

Kids Tramp "Playground" - čtverec 150 x 150 cm:
Příplatek za grafiku dopadové plochy (možnost výběru
investorem - viz. grafika)

2 950 Kč

Grafika příplatek

GP200

Kids Tramp "Playground XL" - čtverec 200 x 200 cm:
Příplatek za grafiku dopadové plochy (možnost výběru
investorem - viz. grafika)

3 700 Kč

Grafika příplatek

GPLOOP150

Kids Tramp "Playground LOOP" - 150 x 150 cm: Příplatek
za grafiku dopadové plochy (možnost výběru investorem viz. grafika)

3 700 Kč

Grafika příplatek

GPLOOP200

Kids Tramp "Playground LOOP XL" - 200 x 200 cm:
Příplatek za grafiku dopadové plochy (možnost výběru
investorem - viz. grafika)

4 400 Kč

Poštovné a balné: Kids Tramp Playground + Kids Tramp
Playground LOOP (150 x 150 cm) - do 200 km jinak nutno
upřesnit místo dodání

1 950 Kč

Poštovné a balné: Kids Tramp Playground XL + Kids
Tramp Playground LOOP XL (200 x 200 cm) - do 200 km
jinak nutno upřesnit místo dodání

2 950 Kč

Montáž. Nutno upřesnit informace: místo montáže, přístup na
plochu, ideální dodat fotku místa

cena na vyžádání
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Kód:

Popis

Cena Kč / bez DPH

Kids
Tramp: vestavěné
trampolíny (pružiny,
pro venkovní
použití,
zabudované
dobez
terénu
- maximálně
Náhradní
díly + příslušenství
skákací
matrace)
- ceny
poštovného
bezpečné, skákaci matrace proti vandalismu s dlouhou životností, certifikace TÜV
Skákací matrace - čtverec, velikost: 107x107 cm, skákací matrace z
tkaniny matrace je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do
E21898 jednotlivých pásů. Je odolná proti UV zážení a povětrnostním
podmínkám. Skákací matrace pro trampolínu: Kids Tramp
Playground (1,5 x 1,5 m)
Skákací matrace - čtverec, velikost: 107x107 cm, vyrobena ze
síťoviny potažené PVC, vhodná pro méně exponované prostory,
E21897
ideální pro skákání bez bot. Skákací matrace pro trampolínu: Kids
Tramp (1,5 x 1,5 m).
Speciální skákací matrace ANTIVANDAL. Pro delší životnost.
E21898B Potažená gumou. Velikost: 107 x 107 cm. Pro trampolíny: KidsTramp
Playground + KidsTramp Playground LOOP (1,5 x 1,5 m)
Skákací matrace - čtverec, velikost: 156 x 156 cm, skákací matrace
z tkaniny matrace je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do
E21899 jednotlivých pásů. Je odolná proti UV zážení a povětrnostním
podmínkám. Skákací matrace pro trampolínu: Kids Tramp
Playground XL (2 x 2 m)
Skákací matrace - čtverec, velikost: 156 x 156 cm, vyrobena ze
síťoviny potažené PVC, vhodná pro méně exponované prostory,
E21879
ideální pro skákání bez bot. Skákací matrace pro trampolínu: Kids
Tramp XL (2 x 2 m).
Speciální skákací matrace ANTIVANDAL. Pro delší životnost.
E21899B Potažená gumou. Velikost: 156 x 156 cm. Pro trampolín: KidsTramp
Playground XL + KidsTramp Playground LOOP XL (2,0 x 2,0 m)
E20005 Držák pružin pro trampolíny Mini-Tramp (Kids Tramp)

E31120

Ocelové pružiny délky 145 mm,Ø 20 mm (20x145 mm), žárové
zinkování, pro modely trampolín: Kids-Tramp

10 350 Kč

6 200 Kč

18 200 Kč

20 850 Kč

13 950 Kč

30 650 Kč
32 Kč
82 Kč
215 Kč

E31000 Montážní klíč pro instalaci pružin

Grafika pro trampolíny Kids Tramp - čtverec (jiné podkladní barvy na vyžádání)

G1

Mravenci - 4 ks, podkladní mix: beige 50% + brown
50%

G2

Mravenci - 4 ks, podkladní mix: may green 80% +
beige 20%

G3

Skákací puntíky - 16 ks, různé barvy, podkladní mix:
80% red + 20% beige
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Kód:

Popis

Cena Kč / bez DPH

Kids Tramp:
vestavěné
trampolínyKids
pro venkovní
zabudované
do terénu
- maximálně
Grafika
pro trampolíny
Tramp - použití,
LOOP (jiné
podkladní barvy
na vyžádání)
bezpečné, skákaci matrace proti vandalismu s dlouhou životností, certifikace TÜV

G4

Skákací puntíky - 16 ks, různé barvy, podkladní mix:
80% may green + 20% beige

G5

Lidské stopy (barvy stop: beige + grey), podkladní
mix: red 80% + 20% beige

G6

Lidské stopy (barvy stop: beige + grey), podkladní
mix: may green 80% + 20% beige

G7

Barevné hodiny - různé barvy, výška čísel cca 21 cm,
podkladní mix: beige 50% + brown 50%

G8

Barevné hodiny - různé barvy, výška čísel cca 21 cm,
podkladní mix: sky blue 70% + beige 30%

G9

Skákací puntíky - kruh, různé barvy, 12 ks, podkladní
mix: red 80% + beige 20%
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Kód:

Popis

Cena Kč / bez DPH

Kids Tramp:
vestavěné
trampolínyKids
pro venkovní
zabudované
do terénu
- maximálně
Grafika
pro trampolíny
Tramp - použití,
LOOP (jiné
podkladní barvy
na vyžádání)
bezpečné, skákaci matrace proti vandalismu s dlouhou životností, certifikace TÜV

G10

Skákací puntíky - kruh, různé barvy, 12 ks, podkladní
mix: may green 80% + beige 20%

G11

Lidské stopy - kruh (barvy stop: beige + grey),
podkladní mix: red 80% + beige 20%

G12

Lidské stopy - kruh (barvy stop: beige + grey),
podkladní mix: may green 80% + beige 20%

G13

Smajlíci - 4 ks, barva yellow, pr. 30 cm, podkladní mix:
red 80% + beige 20%

G14

Smajlíci - 4 ks, barva yellow, pr. 30 cm, podkladní mix:
may green 80% + beige 20%

Dodavatel: 4soft,s.r.o., Krkonošská 625, 468 41,
Tanvald, IČ: 287 03 324, www.4soft.cz
Kontaktujte naše obchodní zástupce na www.4soft.cz nebo
Email: info@4soft.cz
Ceník platný pro rok 2020.
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