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Marimex PLAY

Hraním se děti učí, rozvíjejí základní dovednosti i představivost. Při hraní si děti vytváří svůj svět, ve 
kterém má vše své zákonitosti a i nemožné se stává reálným. Prostor pro plnění dětských snů je jednou  
z nejzásadnějších součástí vyrůstání. Vlastní království je proto naprostou nezbytností každého dítěte. 

Dětská hřiště Marimex jsou ideálním místem pro zhmotnění dětských fantazií. Malé i velké děti díky nim 
mohou trénovat obratnost, motoriku i sílu. Stačí jen vybrat optimální sestavu dle preferencí a věku dítěte. 

Naše sety dětských hřišť obsahují všechny potřebné prvky pro bezpečnost vašich dětí.

Kotvy pro upevnění 
konstrukce

Bezpečná a pevná 
madla

Zástrčky kryjící šrouby 
chrání děti před ostrými 

hranami

Schůdky, upravené 
speciálně pro děti

BEZPEČNOST 
OVĚŘENA



125 cm

375 cm

125 cm

305 cm

VYBAVENÍ:

• 2,2 m skluzavka

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• pískoviště se dvěma sedátky

• dřevěná střecha

• dřevěné schody

• dalekohled

• sada nářadí

Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
375 cm 305 cm 125 cm 250 kg 5 smrk kovMARIMEX PLAY 001

Marimex 
PLAY 001 

Kód zboží: 11640127



Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

HOUPAČKA k dětským 
255 cm 220 cm 275 cm 100 kg 2 smrk kovhřištím MARIMEX 002

VYBAVENÍ:

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• sada nářadí

• set spojovacího materiálu

•  červené, modré nebo trapézové 
sedátko

Kompatibilní se všemi věžemi 
a domky Marimex Play.

Marimex 
PLAY 002 

220 cm

255 cm

275 cm

Kód zboží: 11640128



Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
385 cm 315 cm 375 cm 500 kg 10 smrk kovMARIMEX PLAY 003

Marimex 
PLAY 003 

VYBAVENÍ:

• 2,90 m skluzavka

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• pískoviště s dvěma sedátky

• dřevěná střecha

• dřevěné schody

• žebřík s kovovými stupni

• sada nářadí

• kameny na umělou stěnu

• lano

• kormidlo
375 cm

385 cm

145 cm

315 cm

Kód zboží: 11640129



Marimex PLAY

Marimex 
PLAY 004 

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
460 cm 310 cm 200 cm 450 kg 9 smrk kovMARIMEX PLAY 004

VYBAVENÍ:

• 2,90 m skluzavka

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• pískoviště se dvěma sedadly

• dřevěné schody

• sada nářadí

• lano

• kormidlo

• lanový žebřík

200 cm

460 cm

145 cm

310 cm

Kód zboží: 11640130



260 cm

255 cm

220 cm

Marimex PLAY

Marimex 
PLAY 005 

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Přídavný modul Spider 
260 cm 220 cm 255 cm 350 kg 7 smrk kovMARIMEX PLAY 005

VYBAVENÍ:

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• kryty

• sada nářadí

• kovový spojovací materiál

• provazová síť

• kameny na horolezeckou stěnu

• trapézové houpačkové sedátko

Kód zboží: 11640131



370 cm
303 cm

272 cm

Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
303 cm 272 cm 370 cm 300 kg 6 smrk kovMARIMEX PLAY 006

VYBAVENÍ:

• 2,2 m skluzavka

• 6 kotev upevňujících sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• žebřík se 4 kovovými stupni

• dalekohled

• volant

• sada nářadí

• 6 kamenů na horolezeckou stěnu

• 2 sedátka na houpačku (červená) 
     s upevňovacími lany a háky

Kód zboží: 11640132

Marimex 
PLAY 006 



73 cm

230 cm

175 cm

Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
230 cm 175 cm 73 cm 200 kg 4 borovice kovMARIMEX PLAY 007

Marimex 
PLAY 007 

VYBAVENÍ:

• 1,7 m skluzavka

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• sada nářadí

• kameny na horolezeckou stěnu

Kód zboží: 11640133



Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
289 cm 175 cm 203 cm 200 kg 4 borovice kovMARIMEX PLAY 008

Marimex 
PLAY 008 

VYBAVENÍ:

• 1,7 m skluzavka

• kotvy upevňující sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• žebřík s kovovýmy stupni

• sada nářadí

• lano na horolezeckou stěnu

• sedátko na houpačku (červené) + 2 háky 203 cm
289 cm

175 cm

Kód zboží: 11640134



Marimex PLAY

  
Šířka Výška Délka  

Maximální  Maximální Dřevěný Spojovací
     zátěž počet dětí materiál materiál 

Dětské hřiště 
285 cm 272 cm 396 cm 400 kg 8 smrk kovMARIMEX PLAY 009

Marimex 
PLAY 009 

VYBAVENÍ:

• 2,2m skluzavka

• 6 kotev upevňujících sestavu k zemi

• madla a zábradlí

• kormidlo   

• dalekohled

• piknikový stolek

• sada nářadí 

• kameny na horolezeckou stěnu

• sedátko na houpačku s provazy 
 a upevněním (červené)

• provazový žebřík

• šplhací lano

Kód zboží: 11640174

396 cm

285 cm

272 cm



Dětská hřiště se skládají z různorodých prvků. Modulové systémy zahrnují věže a domečky, které jsou 
doplněny o rozličné typy houpaček, skluzavek, pískovišť, lezeckých stěn, žebříků či šplhacích lan a tyčí. Dalším 
atraktivním příslušenstvím sestav jsou pohyblivá kormidla, volanty a dalekohledy. Veškeré komponenty 
jsou vyrobeny z robustního plastu, odolného kovu a kvalitního dřeva, které je povrchově ošetřeno proti 
nepříznivým vlivům počasí. Všechna dětská hřiště a kombinace jednotlivých sestav i prvků splňují normy 
EN 71 Bezpečnosti hraček a jsou nositelem certifikátu ústavu TÜV Rheinland, který zajišťuje bezpečnost  
a kvalitu.

Písek do dětských pískovišť je vhodný 
k vytváření báboviček nebo stavění hradů. 

Jedná se o přírodní vypraný písek, který je upraven 
pouze proséváním.  Písek je certifikován 

zdravotním ústavem o nezávadnosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  a VYBAVENÍ dětských hřišť

Kameny na umělou stěnu

Volant

Lodní kormidlo

Provazový žebřík a horolezecké lano

Dalekohled

Skluzavka

Marimex CZ s.r.o. • Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 - Libuš

www.marimex.cz


