
Fészekhinta  
1000 mm-es kosárral 

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. 

Mozgássérült gyermekek is nyugodtan használhatják. 
 

     

 

Komplett játék: 170 kg 
 

Méret: 3000x2700 mm,  

Magasság: 2310 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 
hintacsukló, porfestett fém tartólábak 

és sarokelemek, fészekkosár.  
Esésmagasság: 1270 mm,  

 

Esési tér: 2500x7500 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a fészekhinta állványt 1 db 100 cm átmérőjű kosárral adjuk át vevőinknek, egyaránt ajánljuk a 

kisebb és nagyobb gyermekek részére is, sőt mozgássérült gyermekek is nyugodtan 
belefeküdhetnek.  

 
Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 

biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 
 

 

Esési magasság: 127 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 419.100 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

45.100 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

180.500 Ft 228.000 Ft 380.000 Ft 
 

 

 

 



Fészekhinta  
1200 mm-es kosárral 

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. 

Mozgássérült gyermekek is nyugodtan használhatják. 
     

 

Komplett játék: 170 kg 

 
Méret: 3000x2700 mm,  

Magasság: 2310 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 

hintacsukló, porfestett fém tartólábak 
és sarokelemek, fészekkosár.  

Esésmagasság: 1270 mm,  
 

Esési tér: 2500x7500 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 
Ezt a fészekhinta állványt 1 db 120 cm átmérőjű kosárral adjuk át vevőinknek, egyaránt ajánljuk a 

kisebb és nagyobb gyermekek részére is, sőt mozgássérült gyermekek is nyugodtan 
belefeküdhetnek.  

 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 
biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 

Esési magasság: 127 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 488.950 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

45.100 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

180.500 Ft 228.000 Ft 380.000 Ft 
 

 

 

 



Együléses lengőhinta  
Alumíniumbetétes laphintával 

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. 
     

 

Komplett játék: 120 kg 

 
Méret: 2800x2200 mm,  

Magasság: 2190 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 

hintacsukló, porfestett fém tartólábak 
és sarokelemek, alumíniumbetétes 

laphinta. 
Esésmagasság: 1200 mm,  

 

Esési tér: 2000x7300 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a hintaállványt 1 db gumiborítású laphintával adjuk át vevőinknek, 3 éves kor feletti 

gyermekek részére ajánljuk. 
 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 
biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 
 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 152.400 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

33.600 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

142.500 Ft 180.000 Ft 300.000 Ft 
 

 

 

 



Együléses lengőhinta  
Biztonsági bébi hintával 

Közterületi játszóterekre, bölcsődékbe, óvodákba egyaránt ajánljuk már 3 éves alatt. 
     

 

Komplett játék: 120 kg 

 
Méret: 2800x2200 mm,  

Magasság: 2190 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 

hintacsukló, porfestett fém tartólábak 
és sarokelemek, alumíniumbetétes 

bébi hinta. 
Esésmagasság: 1200 mm,  

 

Esési tér: 2000x7300 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a hintaállványt 1 db biztonsági bébi hintával adjuk át vevőinknek, 3 éves kor alatti gyermekek 

részére ajánljuk. 
 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 
biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 
 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 171.450 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

33.600 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

142.500 Ft 180.000 Ft 300.000 Ft 
 

 
 
 
 
 



Csúszdaállvány – hintával 
3 m-es csúszdával 

Közterületi játszóterekre, óvodákba, bölcsődékbe, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. 
     

 

Komplett játék: 200 kg 

 
Méret: 4000x3500 mm,  

 
Bélmentes ragasztott fa, porfestett 

fém létrafokokkal, HDPE műanyag 

csúszdalappal.  
 

Esésmagasság: 120 cm,  
 

Esési tér: 5000x8000 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 

1176 közterületi szabványnak 
megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a termékünket 120 cm-es indulómagasságú 2,5 méter hosszú csúszdával és 1 db alubetétes 
laphintával kínáljuk, 3-14 éves korú gyermekek számára.  

 
Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 

biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 249.555 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

53.190 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

380.000 Ft 480.000 Ft 800.000 Ft 
 

 

 



Kétüléses lengőhinta  
Alumíniumbetétes laphintával 

Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. 
     

 

Komplett játék: 220 kg 

 
Méret: 2800x3200 mm,  

Magasság: 2190 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 

hintacsukló, porfestett fém tartólábak 
és sarokelemek, alumíniumbetétes 

laphinta. 
Esésmagasság: 1200 mm,  

 

Esési tér: 3000x7300 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a hintaállványt 2 db gumiborítású laphintával adjuk át vevőinknek, 3 éves kor feletti 

gyermekek részére ajánljuk. 
 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 
biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 
 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 159.800 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

37.900 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

209.000 Ft 264.000 Ft 440.000 Ft 
 

 

 

 



Kétüléses lengőhinta  
Biztonsági bébi hintával 

Közterületi játszóterekre, bölcsődékbe, óvodákba egyaránt ajánljuk már 3 éves alatt. 
     

 

Komplett játék: 220 kg 

 
Méret: 2800x3200 mm,  

Magasság: 2190 mm 
 

Rétegragasztott fa, galvanizált 

hintacsukló, porfestett fém tartólábak 
és sarokelemek, alumíniumbetétes 

bébi hinta. 
Esésmagasság: 1200 mm,  

 

Esési tér: 3000x7300 mm 

 
A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 

közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Ezt a hintaállványt 2 db biztonsági bébi hintával adjuk át vevőinknek, 3 éves kor alatti gyermekek 

részére ajánljuk. 
 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 
biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 
 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 196.850 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

37.900 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

209.000 Ft 264.000 Ft 440.000 Ft 
 

 
 
 
 
 



Négyüléses lengőhinta  
2 db biztonsági bébi hintával és 2 db laphintával 

Közterületi játszóterekre, bölcsődékbe, óvodákba egyaránt ajánljuk már 3 éves alatt. 
     

 
Komplett játék: 218 kg            Méret: 2800x6200 mm,      Magasság: 2190 mm 

Rétegragasztott fa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és sarokelemek, 

alumíniumbetétes bébi hinta. 
Esésmagasság: 1200 mm,            Esési tér: 6000x7500 mm 

A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai használatra. 

 

Ezt a hintaállványt 2 db biztonsági bébi hintával és 2 db laphintával adjuk át vevőinknek, így 3 
éves kor alatti gyermekek és a 3 évesnél idősebb gyermekek is tudják használni. 
 

Felületkezelés: Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot 

biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. 

 

 

Esési magasság: 120 cm (Az MSZ EN 1777 szabvány szerinti homok vagy gumiburkolat, stb. ütéscsillapító 
felület kialakítása szükséges). A közterületi minősítés a játékokhoz akkor érvényes, ha az előírt ütéscsillapító 
burkolat is biztosítva van a felépítményekhez. 
 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 298.450 Ft 
 

Telepítés munkadíja: 
•  Terület kijelölés, - szintezés, eszköz beállítás, betonágyba történő rögzítéssel  -  
      az ütéscsillapítási zóna kiépítése nélkül 

74.100 Ft 

   

Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: 
•  Ütéscsillapítási terület előkészítése, kiásása, föld elhordása 
•  Ütéscsillapítási terület bekeretezésének kialakítása,  
    rothadás ellen kezelt 10cm x 10cm-es fagerendából (anyagszükséglettel együtt) 
•  Esési tér EN 1777 szabványnak megfelelő feltöltése, (anyagszükséglettel együtt) 

Folyami homok vagy gyöngykavics  Fenyőkéreg Gumiburkolat 

427.500 Ft 540.000 Ft 900.000 Ft 
  

 

 

 

 

 



Alubetétes laphinta 

Közterületi célra, óvodákba, iskolákba ajánlott hintaülőke 
     

  

 

Súly: 4,5 kg 

Lánctípus: D. 5 mm biztonsági lánc 
 

Lánchossz: 250 cm  
Méret: 448x178x26 mm 

 
EPDM gumi, alumínium, acél. 
 

A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 
közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 
Rugalmas gumiborítású alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is 

rendkívül tartós és biztonságos játék. Az alumínium ülőlapot egy rugalmas gumiborítás veszi 

körbe, így a hinta ülőfelülete meleg tapintású, és a hinta lengése közbeni sérülésveszély is 
minimális a többi gyermekre nézve. A láncszemek nagysága úgy van meghatározva, hogy a lánc 

hintázás közben ne csíphesse be a gyermek kezét. 
 

 

 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 15.900 Ft 
    

 

 
 

     

 A hinta felszereléséhez ajánljuk, hogy 

vásároljon: 

140 mm-es - TYPE 

D+ típus hintacsuklót 

 

 

 
    

 

 

 
 

 
 

 



Biztonsági bébi hinta (piros-kék-fekete)  

Közterületi célra, óvodákba, iskolákba ajánlott hintaülőke 3 éves kor alatti gyermekek részére 
     

 

 

Súly: 8,70 kg 

Lánctípus: D. 5 mm biztonsági lánc 
 

Lánchossz: 300 cm  
Méret:  448x285x252 mm 

 
Alumíniumbetétes gumiborítású ülőke 

galvanizált acéllánccal és seklikkel. 
 

A termék TÜV által bevizsgált EN 1176 
közterületi szabványnak megfelel.  

Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai 
használatra. 

 

Közterületi célra ajánlott hintaülőke erős alumínium betétes vázszerkezettel, melyet egy 
rugalmas gumiborítás vesz körbe, így a hinta ülőfelülete meleg tapintású. Továbbá a hinta 
lengése közbeni veszélyforrás is minimálisra csökken a lekerekített élek és a puha gumiborításból 
adódóan. 

 

 

A játszótéri eszköz bruttó átadási ára: 31.750 Ft 
    

 

 
 

A hinta felszereléséhez ajánljuk, hogy vásároljon: 

140 mm-es - TYPE D+ 

típus hintacsuklót 

 

 

 

 
 

 

 


