jí hledat vlastní cestu ve světě. Proto
Inspirace je mocná věc – obzvlášť pro mladé lidi, kteří si začína
stále v přední linii inovativních her
být
jak
y,
je vždy naším cílem nacházet nové a vzrušující způsob
a inspirovat všechny, kteří navštíví naše hřiště.
díky tomu jsme schopni vytvářet atraktivní
Víme, v čem spočívá podstata hry a jak velkou má moc, a
aby ho probádaly, a nechávají se vést svou
vrhají,
a zajímavé herní prostředí, do kterého se děti s nadšením
být váš zítřek jiný – mimořádný.
může
i
představivostí. S našim novým sortimentem UniPlay a UniMin

a přírodního dřeva, připomínající přírodu
Povzbuzující a jedinečný nový sortiment plný atraktivních křivek
Také jsme přidali další náročné prvky,
HAGS!
a nenásilně zapadající do okolního prostředí – to může jedině
lákavost a atraktivitu hry.
zvýšili
ještě
zdokonalené spoje a jedinečné nové komponenty, abychom
zbrusu nových prvků jako Globe,
užívat
si
Děti si zamilují nové způsoby, jak se pohybovat po hřišti, a budou
barevné uspořádání a nový svěží
zované
aktuali
Manet a Arco. Stále zde můžeme najít i tradiční prvky, ale teď mají
.
úroveň
í
nejvyšš
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vzhled, s možností výběru čistě dřevěného vzhledu od země až

obrovský
Za naším jedinečným rozšiřitelným herním systémem se skrývá
vzrušunt
sortime
je
m
Výsledke
vání.
projekto
a
objem výzkumu, přemýšlení
mi prvky
jících moderních komponentů zkombinovaný s tradičními oblíbený
v jedinečném
tak, aby dokázal nabídnout nejrůznější herní funkce a soutěže
modulárním systému.
je možTato brožurka zobrazuje celou řadu našich standardních sestav. Všechny
abyste
tak,
ti
vlastnos
zvláštní
nebo
prvky
no upravit na míru a přidat soutěžní
í pro oko
získali ideální herní prostor. Charakteristický vzhled UniPlay je atraktivn
prostoru.
a zábavný současně a vytvoří působivý ústřední bod jakéhokoli herního

zbrusu novém
Náš modulární systém pro menší děti přichází v roce 2015 ve
ým hrám,
společn
ke
sti
příležito
dětem
vytváří
UniMini
ání.
barevném uspořád
světa, a při tom
společnému učení, rozvíjení spolupráce, hraní rolí a zkoumání
všem se mohou nechat vést svou fantazií.
který vám
S nejrůznějšími barvami a materiály si můžete vytvořit herní prostor,
standardních sebude dokonale sedět. V této brožurce najdete přehled našich
možnostmi
stav; všechny je možno upravit na míru a vylepšit dalšími herními
prostor.
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ideální
vytvořit
u
pomoho
nebo zvláštními vlastnostmi, které vám

Nový sortiment kolébaček HAGS je ideální
pro děti do 4 let. Nabízíme několik modelů
s elegantní konstrukcí v teplých barvách,
které určitě osloví živou fantazii mladších
dětí.
Kolébačky doplňují tematickou hru a dodají
atraktivní a veselý ráz jakémukoli hřišti.

Pružinové houpačky jsou už klasickým prvkem hřišť. Jsou barevné a veselé, doplňují
větší herní prostory a umožňují dětem projevit svou fantazii samostatně i v rámci větší
společné hry.
Jako novinku pro letošní rok představujeme
velké pružinové houpačky, na které se vejde
až 8 dětí a mohou si užívat houpání společně.

udržel pozornost a zájem starších dětí.
Nový UniPlay je projektován tak, aby ihned upoutal a také
nenty, které potěší každé dítě. UniPlay
Představujeme 17 nových jednotek se svěžími moderními kompo
e. Pro děti je ztělesněním vzrušení
energi
umožňuje zdravý pohyb a představuje dokonalý způsob vybití
a zábavy.
křivky mají nadčasovou přitažlivost. Různé
Aktualizované barevné uspořádání, organické tvary a hladké
e jim umožní jak základní pohyb a hry, tak
herní stupně UniPlay osloví děti všech úrovní šikovnosti, protož
i náročnější aktivity pro dobrodružnější povahy.

Standardní jednotky UniPlay jsou k dostání se čtyřmi novými
barvami bočnic – hnědé, světlezelené, tmavozelené a červené.
Tato paleta je příjemná pro oko a přirozeně zapadá do prostředí, které organicky doplňuje.

Díky modulárnímu systému
a jednoduché konstrukci může být UniPlay nainst
alován téměř kdekoli a jednolitě zapadne do stá
vajících přirozených
prostředí. Při práci s přírodním
terénem můžete vytvářet jedinečné příležitosti k
inspirativním a vzrušujícím herním řešením. UniPla
y vytváří bezpečné
prostory pro socializaci za pom
oci materiálů uspořádaných tak, aby byly příjemné
a skvělé za každého
počasí.

Impozantní věže s novými střešními strukturami umožňují rozlet fantazie. Každá věž je
lákadlem: na každou vyvýšenou část se dá
vyšplhat a teď je možno zapojit do hry i opěrné sloupky.
Věže a můstky jsou nyní propojeny za pomoci
zaoblenějších konstrukcí, a tak zpestřují zážitky
a přinášejí výzvy na každém kroku. Atraktivní
dřevěný vzhled nyní sahá od základny sestavy
až ke střeše.

Nabízíme širokou škálu standar
dních hotových sestav
pro každou velikost a rozpočet
a každá z nich nabízí
dynamické komponenty pro nov
é výzvy. Kombinujte komponenty různými způsob
y a vytvářejte pestrá
a rozšiřitelná jedinečná hřiště,
která osloví vrozený
smysl dětí pro dobrodružství.
Ať projevíte svá přání prostředni
ctvím UniPlay jakkoli,
vytvoříte pro děti atraktivní úto
čiště, které bude povzbuzovat bezpečnou hru a poh
yb a díky četným výzvám se v něm nikdy nebudou
nudit.

Jednotky UniPlay mají ukotvovací systém, jehož konstrukce zajišťuje maximální trvanlivost. Patentovaná sloupková montážní konstrukce vyzvedne sestavu asi 10 cm nad
zem, čímž chrání všechny dřevěné díly před vlhkostí. Existují čtyři různé způsoby ukotvení sestav UniPlay.

Zapuštěný prefabrikovaný betonový základ
zasypaný pískem.

Víceúčelová povaha UniPlay umožňuje začlenění
do téměř každého prostředí, včetně umístění do
svahu nebo obcházení přírodních překážek. Herní
sestava můžete přizpůsobit přírodnímu prostředí
a ne naopak.
Tato víceúčelovost vám samozřejmě také umožní
vytvořit ideální herní prostor pro konkrétní prostředí a požadavky. Sestavy je možno v budoucnu rozšiřovat a přidávat k nim další prvky klidně třeba za
2 nebo 3 roky. Náš prodejní tým vám k tomu může
poskytnout podněty a doporučení k rozpočtu.

Stejně jako naše nové vzrušující sestavy a barvy pro
UniPlay budou stále dostupné i všechny stávající sestavy, herní vlastnosti a barvy.
Úplné podrobnosti ohledně
všech dostupných možností
najdete na našich webových
stránkách. Pokud potřebujete poradit v případě konkrétních požadavků, kontaktujte
nás.

Zapuštěný prefabrikovaný
betonový základ zasypaný
pískem, kůrou nebo dřevěnými štěpkami.

Dlouhé ocelové trubky
zalité v dolní části betonem a zasypané pískem,
kůrou nebo dřevěnými
štěpkami.

Ukotvení nad zemí –
krátký sloupek
přišroubovaný
k betonové základně.
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ity. Na našich
HAGS UniPlay povzbuzuje nejrůznější herní aktiv
vybavení nao
mace
infor
bné
webových stránkách najdete podro
šich standardních jednotek.
k jakékoli stanVětšinu komponentů lze vyměňovat nebo přidávat
něco doplnit,
nebo
u
změn
st
dardní jednotce. Pokud chcete prové
poradíme!
rádi
vám
vždy
–
HAGS
promluvte si se svým zástupcem

Něco pro odvážné! Trvanlivé trubky byly zkonstruovány speciálně pro dětskou ruku, která se
jich může spolehlivě zachytit a přidržet. Děti se
mohou věšet na žebřík i zespoda.

Vyzkoušejte si jedinečně vzrušující a kontaktní
šplhání po tomto sloupku. Není nijak snadné se
po něm dostat nahoru, ale dětské nohy se brzy
dostanou do záběru díky flexibilitě polyuretanových koulí.

Tento lisovaný plastový kluzák nabízí úchvatné
překvapení a představuje dokonalou všestrannou alternativu k běžné klouzačce. Děti zde
mohou kontrolovat rychlost sjezdu za pomoci
úchytů na okraji.

Tento klasický hřišťový prvek je atraktivní pro
děti každého věku. Naše ocelová klouzačka
má moderní vlnovitý vzhled umožňující hladký
a vzrušující sjezd.

Zašplhejte si po síti ze všech stran a otestujte
svou duševní svižnost a koordinaci pohybů –
nebo se na ni jen tak zavěste! Plastem potažený
řetěz zajistí pohodlí a bezpečí! Dá se použít jako
samostatná jednotka.

Tento jedinečný kulovitý šplhací prvek vnese
něco nového a odlišného na každé hřiště. Je vyroben ze 100% recyklovaného plastu a vybaven
2 zahnutými držáčky.

Pět šplhacích lan je zavěšeno ze zakřivené tyče.
Lana se jemně pohybují ze strany na stranu
a vyzývají k zábavnému šplhání. Tento komponent může být použit jako spojnice mezi věžemi.

Šplhat na něm může několik kamarádů současně. Díky horní tyči ve tvaru S a jemně se pohybujícím lanům zde děti mohou rozvíjet svou sílu
a koordinaci.

Tato stěna nabízí různé stupně obtížnosti
a 360-stupňovou zábavu – můžete po ní šplhat
nahoru, dolů, do stran i za roh. Ergonomicky
zkonstruovaný úchyt zajišťuje lezci pevné a pohodlné držení.

Atraktivní zakřivený dřevěný výstup s příčkami
z dvojitých latěk nabízí různé stupně obtížnosti.
Ocelová základna opatřená práškovým nástřikem drží dřevěný prvek bezpečně nad zemí.

Tato robustní lezecká stěna využívá ke zvýšení
trvanlivosti HPL. Úchyty umožňují šplhajícímu
dítěti pevné držení. Úchyty je možno přidat
i k dřevěným sloupkům.

Vyzkoušejte tento vzrušující výstup! Zakřivení
a pružnost příčlí zvyšuje náročnost při výstupu
na plošinu.

Tato otáčivá litá lezecká stěna má sedm úchytů
a atraktivní zakřivení. Ergonomicky zkonstruovaný úchyt zajišťuje lezci pevné držení. Na zadní
straně najdete panel, kde si můžete pohrát.

Pobavte se jedinečným lezením nebo točením
na těchto otáčivých kruzích. Nová atraktivnější
náhrada tradičních pneumatik na řetězu. Dokonalá pro skupinové hry nebo pro příjemné posedávání s kamarády!

HAGS UniPlay I Nové vlastnosti
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Posílejte si tajné zprávy po celém hřišti! Zvukové
trubky funguje na různých úrovních a umožňuje
dětem posílat zprávy kamarádovi u druhé trubky. Zapotřebí jsou dvě trubky.

Estetická zábradlí dodávají jednotkám křivky
i bezpečnost. Jsou zkonstruována tak, aby tvořila doplněk našich zakřivených lezeckých stěn
a balkónů.

Vylepšete přírodní vzhled jednotky UniPlay naší
100% dřevěnou střechou.

Tato černá plastová krytka ochrání vršek
sloupku.

Rozšiřuje plošinu, nabízí vyhlídku a současně
dodává jednotce atraktivní křivku. Užijte si vyhlídky nebo si popovídejte s kamarády dole.
Vyrobený z ocelových trubek opatřených práškovým lakem.

V dětských očích se tento jednoduchý pultík promění v obchod. Ideální prvek pro podnícení fantazie a vybídnutí k hrám v nejrůznějších rolích.

Čtvercové dřevěné podlahy doplňují konstrukci
UniPlay a nové barevné uspořádání.

Trojúhelníkové dřevěné podlahy doplňují konstrukci Uni¬Play design a nové barevné uspořádání.

Přímo vybízí k nejrůznějším hrám. Chcete být
kormidelníkem nebo řídit auto, traktor či vlak?
Jediné, co vás může omezit, jsou meze vaší fantazie.

Další možnost zahrát si nejrůznější role: děti si
mohou představovat, že jsou kapitáni na pronásledované lodi nebo dokonce pirátu – „země na
obzoru!“ Uvnitř prvku je kaleidoskop, který přináší ještě větší zábavu a dobrodružství.

Svérázná konstrukce okna rozvíjí fantazii a podporuje společné hry. Využívá rovná prkna různých velikostí a v proměnlivých úhlech.

Jsou dostupné ve třech různých výškách a dají
se použít k vytvoření lezeckých stěn. Nenápadná
barva doplňuje konstrukci UniPlay. Konstrukce
využívá rovná prkna různých velikostí a v proměnlivých úhlech.

Špičatá střecha HPL je zvenčí černá, ale má bílý
vnitřek, takže prostor pod ní je překvapivě světlý. Střechy se připevňují ke sloupkům ocelovou
trubkou s ocelovou deskou.

Střecha HPL ve tvaru plachty je zvenčí černá
a uvnitř bílá, takže prostor pod ní je vzdušný
a veselý. Střechy se připevňují ke sloupkům ocelovou trubkou s ocelovou deskou.

Jsou dostupné ve třech různých výškách a dají
se použít k vytvoření lezeckých stěn. Nenápadná barva doplňuje konstrukci UniPlay. Konstrukce využívá rovná prkna různých velikostí
a v proměnlivých úhlech.

Jsou dostupné ve třech různých výškách a dají
se použít k vytvoření lezeckých stěn. Nenápadná
barva doplňuje konstrukci UniPlay. Konstrukce
využívá rovná prkna různých velikostí a v proměnlivých úhlech.

rozvoj, nabízel zábavné možnosti
UniMini je projektován tak, aby podporoval sociální interakci a
a kognitivních dovedností.
her, tělesného pohybu a přispíval ke zlepšování motorických
u mysl a lákají k pohybu, a je
dětsko
jí
Sortiment UniMini je plný herních příležitostí, které inspiru
lákavý především pro mladší děti.

HAGS UniMini I Barevné možnosti

Standardní sestavy UniMini jsou k dostání se čtyřmi novými barvami
bočnic – hnědé, světlezelené, tmavozelené a červené. Barevné uspořádání je projektováno tak, aby se prolínalo s přírodním prostředím,
ale současně bylo pro děti zajímavé a atraktivní.

Stejně jako UniPlay doplňuje i UniMini přirozené prostředí a dá se umístit prakticky
kamkoli. Máme rozsáhlý sortiment hotových standardních sestav pro každou velikost a rozpočet, které vždy nabídnou zábavné i náročné prvky.
Vytvářejte si jedinečná hřiště pomocí nejrůznějších kombinací našich standardních
komponentů. Různé variace mohou zlepšit
přístupnost a zajistit, abyste si vytvořili takové hřiště, jaké chcete.

Sortiment UniMini je plný herních příležitostí,
které inspirují dětskou mysl a lákají k pohybu,
a je lákavý především pro mladší děti.
Tvary a barevným uspořádáním se podobá sortimentu UniPlay a každá kombinace nabízí nejrůznější náročné a vzrušující prvky, které zajistí,
aby vaši nejmladší neměli nikdy pocit, že jsou
ztracení na „hřišti pro velké děti“. Sestavy je možno v budoucnu rozšiřovat a přidávat k nim další
prvky klidně třeba za 2 nebo 3 roky. Náš prodejní
tým vám může poskytnout podněty a doporučení k postupnému doplňování dalších sestav.

Herní prostory UniMini obsahují nejrůznější možnosti zábavných soutěží a her. Většinu
komponentů lze vyměňovat nebo přidávat k jakékoli standardní sestavě.
Víceúčelová povaha sestav UniMini umožňuje jejich použití v prakticky každém prostředí, mohou
stát i na nerovném terénu nebo obcházet překážky. Vaše hřiště přirozeně zapadne do okolního prostředí a nebude do něj rušivě zasahovat.
Tato víceúčelovost vám samozřejmě také umožní vytvořit ideální herní prostor pro konkrétní
rozpočet.

Sestavy UniMini mají ukotvovací systém, jehož konstrukce zajišťuje maximální trvanlivost. Patentovaná sloupková montážní konstrukce vyzvedne jednotku asi 10 cm nad
zem, čímž chrání všechny dřevěné díly před vlhkostí. Existují dva různé způsoby ukotvení sestav UniMini.

Zapuštěný prefabrikovaný betonový základ
zasypaný pískem.

Kromě našeho vzrušujícího nového sortimentu
barev pro sestavy UniMini
jsou stále k dostání i klasické barvy, které už známe.
Úplné podrobnosti ohledně všech dostupných barev
najdete na našich webových stránkách. Pokud potřebujete poradit s barvou
podle konkrétních požadavků, kontaktujte nás.

Ukotvení nad zemí - krátký sloupek přišroubovaný
k betonové základně.
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HAGS UniMini I Standardní jednotky

Představujeme nový sortiment kolébaček HAGS je ideální
pro děti do 4 let. Kolébačky nabízejí stejné výhody jako
pružinové houpačky, ale houpání na nich je mírnější.
Jsou zkonstruovány speciálně pro batolata, aby se učila
uvědomovat si pohyb vlastního těla v prostoru. Vyberte si
ze 3 konstrukcí, všechny jsou pohodlné a atraktivní.

Kolébací mechanismus umožňuje příjemný pohyb dozadu
a dopředu a hravý vzhled podněcuje rozvoj fantazie
a upoutá oko každého dítěte.
Kolébačky jsou skvělým úvodem do pohybu po venkovním
hřišti a doplňují tematické hry. Instalace je jednoduchá
a rychlá – během chvilky budou lákat ke kolébání!

HAGS pružinové houpačky I Standardní jednotky

Pružinové houpačky už potěšily mnoho generací dětí. Každý
výrobek v našem novém sortimentu má krásný tvar a je atraktivní
pro
děti od batolecího věku nahoru.
Nové dvoustranné pružinové houpačky HAGS dodávají zvýšen
ý počet
bezpečí dětem ve věku 2–5 let. Jsou k dostání v nejrůznějších veselýc
h
a stylových tvarech. Naše nové velké pružinové houpačky umožň
ují
zábavnou hru jako klasické houpačky. Ve tvarech zvířat nebo doprav
ních prostředků dokonale rozvíjejí fantazii a vejde se na ně až
8 dětí
najednou.

Všechny pružinové houpačky se mohou zapojit do tematické
hry a jejich jednoduché veselé tvary podněcují fantazii a vyprávění příběhů. Na houpačkách určených pro dva mohou
děti rozvíjet svou fantazii společně.
Celá řada pružinových houpaček HAGS nabízí lepší přístupnost
nebo přídavnou opěrku zad. Dvojité bočnice HPL zajišťují bezpečí a dobrou oporu při houpání i menším dětem. Instalace je
rychlá a snadná díky ukotvovacímu systému, který umožňuje
jednoduchou údržbu a snadnou výměnu výrobku. Až přijde čas
na likvidaci houpačky, jsou všechny díly způsobilé k recyklaci.
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Zastoupení firmy HAGS pro ČR:
HAGS Praha, s.r.o., ing. Naďa Kjellberg
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel., fax: 251 611 317; mobil: 602 613 378;
hagspraha@hagspraha.cz
www.hags.com www.hags.cz www.hagspraha.cz

Zastoupení HAGS Praha s.r.o. pro Moravu:
LONGVET s.r.o., Mgr. Josef Turšner
Kancelář: Areál Dukla, Závodní 1/66,
735 63 Havířov – Dolní Suchá
Tel., fax: 596 411 684; mobil: 603 848 593,
e-mail: longvet@seznam.cz

