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Marimex PLAY

Hraním sa deti učia, rozvíjajú základné zručnosti a predstavivosť. Pri hraní si deti vytvárajú svoj svet,  
v ktorom má všetko svoje zákonitosti a aj nemožné sa stáva reálnym. Priestor pre plnenie detských snov je 
jednou z najzásadnejších súčastí vyrastania. Vlastné kráľovstvo je preto úplnou nevyhnutnosťou každého 
dieťaťa.

Detské ihriská Marimex sú ideálnym miestom pre zhmotnenie detských fantázií. Malé aj veľké deti vďaka 
nim môžu trénovať obratnosť, motoriku a silu. Stačí len vybrať optimálnu zostavu podľa preferencií a veku 
dieťaťa.

Naše sety detských ihrísk obsahujú všetky potrebné prvky pre bezpečnosť Vašich detí.

Kotvy pre upevnenie 
konštrukcie

Bezpečné a pevné 
madlá

Zástrčky kryjúce skrutky 
chránia deti pred ostrými 

hranami

Schodíky upravené 
špeciálne pre deti

BEZPEČNOSŤ 
OVERENÁ



125 cm

375 cm

125 cm

305 cm

VYBAVENIE:

• 2,2 m šmykľavka

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• pieskovisko s dvoma sedadlami

• drevená strecha

• drevené schody

• ďalekohľad

• sada náradia

Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál 

Detské ihrisko 
375 cm 305 cm 125 cm 250 kg 5 smrek kovMARIMEX PLAY 001

Marimex 
PLAY 001 

Kód tovaru: 11640127



Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál

HOJDAČKA k detským 
255 cm 220 cm 275 cm 100 kg 2 smrek kovihriskám  MARIMEX 002

VYBAVENIE:

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• sada náradia

• set spojovacieho materiálu

• červené, modré alebo trapézové
     sedadlo

Kompatibilné so všetkými vežami 
a domčekmi Marimex Play.

Marimex 
PLAY 002 

220 cm

255 cm

275 cm

Kód tovaru: 11640128



Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál

Detské ihrisko 
385 cm 315 cm 375 cm 500 kg 10 smrek kovMARIMEX PLAY 003

Marimex 
PLAY 003 

VYBAVENIE:

• 2,90 m šmykľavka

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• pieskovisko s dvoma sedadlami

• drevená strecha

• drevené schody

• rebrík s kovovými stupienkami

• sada náradia

• kamene na umelú stenu

• lano

• kormidlo
375 cm

385 cm

145 cm

315 cm

Kód tovaru: 11640129



Marimex PLAY

Marimex 
PLAY 004 

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál

Detské ihrisko 
460 cm 310 cm 200 cm 450 kg 9 smrek kovMARIMEX PLAY 004

VYBAVENIE:

• 2,90 m šmykľavka

• kotvy upevňujúce zostavu 
 k zemi
• madlá a zábradlie

• pieskovisko s dvoma 
 sedadlami
• drevené schody

• sada náradia

• lano

• kormidlo

• lanový rebrík

200 cm

460 cm

145 cm

310 cm

Kód tovaru: 11640130



260 cm

255 cm

220 cm

Marimex PLAY

Marimex 
PLAY 005 

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál

Pridaný modul Spider 
260 cm 220 cm 255 cm 350 kg 7 smrek kovMARIMEX PLAY 005

VYBAVENIE:

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• kryty

• sada náradia

• kovový spojovací materiál

• lanová sieť

• kamene na horolezeckú stenu

• trapézové hojdačkové sedadlo

Kód tovaru: 11640131



370 cm
303 cm

272 cm

Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál

Detské ihrisko 
303 cm 272 cm 370 cm 300 kg 6 smrek kovMARIMEX PLAY 006

VYBAVENIE:

• 2,2 m šmykľavka

• 6 kotiev upevňujúcich zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• rebrík so 4 kovovými stupienkami

• ďalekohľad

• volant

• sada náradia

• 6 kameňov na horolezeckú stenu

• 2 sedadlá na hojdačku (červené) 
 s upevňovacími lanami a hákmi

Kód tovaru: 11640132

Marimex 
PLAY 006 



73 cm

230 cm

175 cm

Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál 

Detské ihrisko 
230 cm 175 cm 73 cm 200 kg 4 borovica kovMARIMEX PLAY 007

Marimex 
PLAY 007 

VYBAVENIE:

• 1,7 m šmykľavka

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• sada náradia

• kamene na horolezeckú stenu

Kód tovaru: 11640133



Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál 

Detské ihrisko 
289 cm 175 cm 203 cm 200 kg 4 borovica kovMARIMEX PLAY 008

Marimex 
PLAY 008 

VYBAVENIE:

• 1,7 m šmykľavka

• kotvy upevňujúce zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• rebrík s kovovými stupienkami

• sada náradia

• lano na horolezeckú stenu

• sedadlo na hojdačku (červené) + 2 háky 203 cm
289 cm

175 cm

Kód tovaru: 11640134



Marimex PLAY

  
Šírka Výška Dĺžka 

Maximálna  Maximálny Drevený Spojovací
     záťaž počet detí materiál materiál 

Detské ihrisko 
285 cm 272 cm 396 cm 400 kg 8 smrek kovMARIMEX PLAY 009

Marimex 
PLAY 009 

Kód tovaru: 11640174

396 cm

285 cm

272 cm

VYBAVENIE:

• 2,2 m šmykľavka

• 6 kotiev upevňujúcich zostavu k zemi

• madlá a zábradlie

• kormidlo

• ďalekohľad

• piknikový stolík

• sada náradia

• kamene na horolezeckú stenu

• sedadlo na hojdačku (červené) 
 s lanom a upevnením

• lanový rebrík

• šplhacie lano



Detské ihriská sa skladajú z rôznorodých prvkov. Modulové systémy zahŕňajú veže a domčeky, ktoré 
sú doplnené o rozličné typy hojdačiek, šmykľaviek, pieskovísk, lezeckých stien, rebríkov či šplhacích lán  
a tyčí. Ďalším atraktívnym príslušenstvom zostáv sú pohyblivé kormidlá, volanty a ďalekohľady. Všetky 
komponenty sú vyrobené z robustného plastu, odolného kovu a kvalitného dreva, ktoré je povrchovo 
ošetrené proti nepriaznivým vplyvom počasia. Všetky detské ihriská a kombinácie jednotlivých zostáv aj 
prvkov spĺňajú normy EN 71 Bezpečnosti hračiek a sú nositeľom certifikátu ústavu TÜV Rheinland, ktorý 
zaisťuje bezpečnosť a kvalitu.

Piesok do detských pieskovísk je vhodný 
k vytváraniu báboviek alebo stavaniu hradov. 
Jedná sa o prírodný vypraný piesok, ktorý je 

upravený iba preosievaním. Piesok je certifikovaný 
zdravotným ústavom o nezávadnosti.

PRÍSLUŠENSTVO a VYBAVENIE detských ihrísk

Kamene na umelú stenu

Volant

Lodné kormidlo

Lanový rebrík a horolezecké lano

Ďalekohľad

Šmykľavka

MARIMEX SK, s. r. o. • Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

www.marimex.sk


