
ZUNANJI VADBENI PARKI
| ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

Gre za sistem modularnega sestavljanja posameznih elementov. Vse postavitve so

skrbno načrtovane. Že v fazi načrtovanja vključujemo dodatni strokovni nadzor. Poleg

obveznosti iz varnostno produktnih standardov, upoštevamo tudi priporočila stroke,

zaradi katerih so parki še bolj uporabni in prijazni do uporabnikov. Število in vrsta orodij v

posameznih parkih je stvar dogovora z investitorjem.

Uporaba naprav ni dovoljena, če so le-ta mokra ali zaledenela, v primeru vidne napake

ali okvare naprav, ponoči in ob slabi vidljivosti ter v primeru neurja, ki ga spremlja dež,

grmenje in/ali bliskanje. Vaje vedno prilagodite vašim potrebam in zmožnosti.

MATERIALI

Vse vadbene naprave in igrala so izdelana iz aluminijastih namenskih profilov premera

12 cm in ALU objemk. Zunanja stran profila je barvana z visoko obstojnimi barvami, ki

dajejo izdelku končni izgled lesa. Vsi ostali elementi in vijaki so iz nerjavnega jekla

(inoks). Podesti iz aluminijastih letvic, dimenzije 60 x 80 mm. Pri otroških igralih je

vgrajena proti-drsno gumo.
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ZUNANJI VADBENI PARK
| KVALITETA – CERTIFIKATI, TESTIRANJA
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Izdelek B0.1 

INFORMACIJSKA TABLA, dimenzija 30 x 40 cm  

Sestavljena iz:

• Stebra višine 2,2 m iz osnovnega profila fi 12 cm. 

• Inoks tabla 30 x 40 cm, v kompletu z varnostnimi navodili, 

• Spojni element je objemka in inoks vijačni material.
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Izdelek  B1

GUGALNICA DVOJNA

Sestavljena iz osnovnega profila, 4 inoks

mehanizmov, 2 kpl inoks verige ter dva 

sedeža. 

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, 

širina 2 m.

Izdelek  B2

GUGALNICA KOŠARA  

Sestavljena iz osnovnega profila, 2 inoks

mehanizmov in košare fi 120 cm. 

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, 

širina 2 m. 
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Aluminijaste letve
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Izdelek  B3- GUGALNICA Z VRVJO  

Sestavljena iz osnovnega profila, 3 

inoks mehanizmov in vrvi. 

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, 

širina 2m.

Izdelek  B4- GUGALNICA ENOJNA  

Sestavljena iz osnovnega profila, 2 

inoks mehanizmov, kpl inoks verige, ter 

varovalni sedež.

Dimenzija: 1.6m dolžina, 2.2m višina, 

širina 0.12m.
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Izdelek  B5

GUGALNICA PREVISNA 

Sestavljena iz osnovnega profila, 1 inoks

mehanizem, 2 kos inoks točajev, 2 

sedeža, 2 gumijasti blažilec.

Dimenzija: 4 m dolžina, 0-8 do 1,2 m 

višine, širine 0,12m.

Izdelek  B6

»A« IGRALO  

Sestavljeno iz osnovnega profila, 7 inoks

prečk fi 32mm. 

Spojni element je objemka.

Dimenzija: 1.8m dolžina, 0.8m višine, 

širine 1m
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Izdelek  B7

RAVNOTEŽNI KOMPLET 

Sestavljen iz 5 gobic fi 28 cm, nizke gredi dolžine 3 m, višine od 0.12 do 0.25 m, širine 

0.36m ter gredi z ročajem dolžine 3m, višina gredi od 0.12 do 0.25 m, višina ročaja 0.9 

m. Ročaj dolžine 3 m inoks fi 42.4 mm. 

Izdelek  B8

KLETKA

Sestavljena iz osnovnega profila, 

2 inoks mehanizmov z inoks ročaji, 

letvenik 5 prečk inoks fi 33.7 mm, 

gornje plezalo iz 4 prečk inoks

fi 33.7 mm ter plezalne lestve

iz sintetičnega materiala.

Dimenzija: 

1.2 m x 1.2 m, višina 2.1 m  
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Izdelek  B9

STOLP 1

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo gasilski inoks drog fi 42.4mm 

višine 3m, plezalni  letvenik sestavljen iz 4 

inoks prečk fi 33.7 mm inoks spirale in 

inoks ovalne lestve. 

Dimenzije: dimenzija podesta 1,2 m x 1 m.

Višine: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m.

Izdelek  B10 

STOLP 2  

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m,  

plezalni  letvenik sestavljen iz 4 inoks

prečk fi 33.7 mm,inoks spirale in inoks

ovalne lestve. 

Dimenzija: dimenzija podesta 1.2 m x 1 m

Višine: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m. 
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Izdelek  B13

PIRAMIDA 3 m + STOLP 1 (B9)    

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo gasilski inoks drog fi 42.4 mm 

višine 3 m, plezalni  letvenik sestavljen iz 

4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in 

inoks ovalne lestve. 

Stolp in mrežo povezuje vrvni most 

dolžine 2.5 m. 

Dimenzije:

Piramida: višine 3m, obod piramide 3.7m. 

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B14

PIRAMIDA 3 m + STOLP 2 (B10)  

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 

m, plezalni  letvenik sestavljen iz 4 inoks

prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks

ovalne lestve. 

Stolp in mrežo povezuje vrvni most 

dolžine 2.5 m.

Dimenzije:

Piramida: višine 3m, obod piramide 3.7 m. 

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.
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Izdelek  B15

PIRAMIDA 5 m + STOLP 1 (B9)   

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo

gasilski inoks drog fi 42,4 mm višine 3 m, 

plezalni  letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33,7 

mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve. 

Stolp in mrežo povezuje vrvni most dolžine 2.5 m.

Dimenzije:

Piramida: višine 5 m, obod piramide 6.6 m. Hic

piramide pod 1.5 m 

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B16

PIRAMIDA 5 m + STOLP 2 (B10)  

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo 

plastični tobogan dolžine 2.2 m, plezalni  letvenik 

sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks

spirale in inoks ovalne lestve. 

Stolp in mrežo povezuje vrvni most dolžine 2.5m

Dimenzije:

Piramida: višine 5 m, obod piramide 6.6 m. Hic

piramide pod 1.5 m

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.
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Izdelek  B17

STOLPA POVEZANA Z PODESTOM IN 

OGRAJO  

Sestavljen iz dveh stolpov  in mostom. 

Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. 5 x prečka 

inoks fi 33.7 mm. 

V komplet spadajo še inoks spirala, 

inoks ovalne lestve, inoks mini letvenik,

plastični tobogan in mini plezalna stena 

sestavljena iz alu profilov 80 x 60 mm 

in opimki. 

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 3.7 m, širina 1 m.

Izdelek  B18

STOLPA POVEZANA Z VRVNIM MOSTOM   

Sestavljen iz dveh stolpov  in vrvnim mostom 

dolžine 2 m. 

Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. 5 x prečka 

inoks fi 33.7 mm. 

V komplet spadajo še inoks spirala, 

inoks ovalne lestve, inoks mini letvenik, 

plastični tobogan in poševni letvenik.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, 

višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 4.5 m, širina 1 m.
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Izdelek  B19

STOLPA POVEZANA Z OVALNO LESTVIJO 

Sestavljen iz dveh stolpov  in ovalno lestvijo

Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. Ovalni most 

dolžine 2 m fiksno pritrjen med stolpoma s 

prečkami inoks fi 33.7 mm.

V komplet spadajo še inoks spirala, 

inoks ovalne lestve, 2x inoks mini letvenik,

2x plastični tobogan in inoks ovalna lestev. 

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, 

višina ograj 2.2m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 4m, širina 1m

Izdelek  B20

TOLP 

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo

plastični tobogan dolžine 2.2 m,  

plezalni  letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 

33.7 mm, inoks ovalne lestve ter plezalne stene 

z oprimki sestavljene iz alu letev 80 x 60 mm 

širine plezalne stene je 1 m dolžine 1,5 m.  

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 

m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.
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Izdelek  B21

STOLP 

Sestavljen iz  alu profilov 60 mm x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m,  

plezalni  letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk 

fi 33.7 mm, inoks ovalne lestve ter plezalne 

stene z oprimki sestavljene iz alu letev 80 x 

60 mm širine plezalne stene je 1 m dolžine 

1,2 m.  

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B22/1

PLEZALO  

Sestavljeno iz letvenika s 5 inoks prečkami 

fi 33.7mm, horizontalni letvenik sestavljen iz 

9 kos inoks prečk fi 33.7mm.

Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 

1.8 m in širine 1m, sestavljena iz 

aluminijastih letvic 80 x 60 mm.

Dimenzije: dolžine 2.5 m in širine 1.2 m. 
.
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Izdelek  B22/2

PLEZALO  

Sestavljeno iz letvenika s 5 inoks

prečkami fi 33.7 mm, horizontalni letvenik 

sestavljen iz 9 kos inoks prečk fi 33.7mm, 

plezalna stena v kompletu z oprimki višine 

1.8 m in širine 1 m, sestavljena iz 

aluminijastih letvic 80 x 60 mm.

1 kpl krogov pritrjenih na osnovni profil z 

inoks mehanizmom.

Dimenzije: dolžine 2.5 m in širine 1.2m. 

Izdelek  B23/1

PLEZALO Z STOLPOM 

Sestavljeno iz stolpa s podestom iz alu

profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti 

drsno gumo.

Komplet sestavljajo  plezalni  letvenik 

sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, 

inoks spirale in inoks ovalne lestve ter 

poševnega letvenika sestavljenega iz 5 

inoks prečk.

Horizontalni letvenik z 9 inoks prečkami.

Spojni element inoks vijaki in objemke. 

Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 

2 m in širine 1 m, sestavljena iz 

aluminijastih letvic 80 x 60 mm. 

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

17



ZUNANJI VADBENI PARK
| ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

Izdelek  B23/2

PLEZALO Z STOLPOM 

Sestavljeno iz stolpa s podestom iz alu

profilov 60mm x 80mm z vgrajeno proti drsno 

gumo.

Komplet sestavljajo plezalni  letvenik 

sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7mm, inoks

spirale in inoks ovalne lestve ter poševnega 

letvenika sestavljenega iz 5 inoks prečk.

Horizontalni letvenik z 9 inoks prečkami.

Spojni element inoks vijaki in objemke. 

Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 

2m in širine 1m, sestavljena iz aluminijastih 

letvic 80 x 60 mm. 

1 kpl krogov pritrjenih na osnovni profil z 

inoks mehanizmom.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 

m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B24

STOLP Z STOPNICAMI IN  TOBOGANOM  

Stolp s podestom iz alu profilov 60 mm x 80 

mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljaja plastični tobogan dolžine 2.2 m.

Spojni elementi so inoks vijaki in objemke. 

Stopnice z ograjo dolžine 1.8 m.

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 

m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.
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Izdelek  B25

STOLP Z STOPNICAMI  IN PLEZALI    

Stolp s podestom iz alu profilov 60 mm x 80 

mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet 

sestavljajo plezalni  poševni letvenik 

sestavljen iz 5 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks

spirale in inoks ovalne lestve.

Spojni elementi so inoks vijaki in objemke. 

Stopnice z ograjo dolžine 1.8 m.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 

2.2m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B26

PLEZALNA STENA   

višine 3 m in širine 3.7 m v kompletu z opimki. 

Osnovni steber aluminij fi 12 cm, letvice 

aluminij 80 x 60mm. Spajanje z alu 

objemkami in inoks vijačnim materialom. 

Plezalna stena ima oprimke na zunanji in 

notranji strani. 
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Izdelek  B27

STOLP 2 

Stolp s podestom sestavljenega iz  alu profilov 

60 x 80 mm 

z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo

plastični spiralni tobogan  in stopnice dolžine 1.8 

m v kompletu z ograjo na dveh straneh  

sestavljene iz alu profilov 80 x 60 mm in prečka 

inoks fi 33.7 mm.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Izdelek  B28

STOLP Z SPIRALNIM TOBOGANOM 

STOLP  z višino podesta 2 m.  Podesti 

sestavljeni iz alu profilov 60 x 80 mm z vgrajeno 

proti drsno gumo. 

Ograja na podestu višine 80 cm-na levi in desni 

strani podesta. Sestavljene iz alu profilov 80 x 

60 mm in prečka inoks fi 33.7 mm. 

V komplet spada spiralni tobogan in dostopna 

lestev z ograjo. 

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 2 m
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Izdelek  B28 

VRTILJAK 

Vrtiljaki z ročaji in stilistiko, ki se nanašajo na oblike polža. Vrteči vrtiljak je izdelan iz 

nerjavečega jekla. 

Pod izdelan iz HPL materiala. Zaradi te rešitve so tla krožišča mehka, varna in 

protidrsna; V sončnih dneh se ne ogreva in pozimi ne zmrzne.

Dimenzije: Φ1.50 m x 0.80 m 
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