
Zmluva o dielo č. Z202118284_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Crew, s. r. o. 
Sídlo: Miletičova 27, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44506457
DIČ: 2022718632
IČ DPH: SK2022718632
Bankové spojenie: IBAN: SK 8611 0000 0000 2621 7695 67
Telefón: 0903215615

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Exteriérové detské ihrisko
Kľúčové slová: šmýkačka, vežička, horolezecká stena, kovová hojdačka, kovová hracia zostava, lezecká 

sieť, lezecký most (stena) s lanom, gumený obrubník
CPV: 37535240-1 - Ihriskové šmýkačky; 37535230-8 - Ihriskové kolotoče; 37535200-9 - 

Zariadenie ihrísk; 37535250-4 - Ihriskové vahadlové hojdačky; 37535210-2 - Ihriskové 
hojdačky; 44912400-0 - Obrubníky

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Exteriérové detské ihrisko

2. Kovová závesná dvojhojdačka

3. Kovová hracia zostava

4. Gumené obrubníky pieskoviska

Položka č. 1: Exteriérové detské ihrisko

Funkcia

Exteriérové detské ihrisko

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Exteriérové detské ihrisko ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Exteriérové detské ihrisko
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-
stojky vyrobené z ocele pozinkovanej a upravenej práškovou 
farbou, kruhového prierezu s vonkajším priemerom min. 105 mm a 
hrúbkou steny materiálu minimálne 6 mm

- vežička s výškou plošiny minimálne 1500 mm od zeme a nerezová
šmýkačka s HDPE bočnicami výšky minimálne 200 mm

-
nerezová tyč na šplhanie so špirálou v spodnej časti s minimálne 
troma otočeniami o 360 stupňov do výšky od zeme minimálne 
1500 mm

-
minimálne 8 nášľapných schodov s oceľovou konštrukciou a 
plnými zábranami proti prepadnutiu do minimálnej výšky od stredu 
schodnice 800 mm

- jedna HDPE zábrana proti prepadnutiu na vežičke

- jedna oceľová zábrana proti prepadnutiu na nástupnej časti na 
šmýkačku

- oceľové pomocné úchyty nad plošinou pri šplhacej tyči votknuté do
oceľovej konštrukcie

- horolezecká stena do minimálnej výšky 2100 mm a šírkou 
minimálne 2100 mm

- všetky oceľové časti na šplhacej stene musia byť kruhového 
prierezu

- vežička je v hornej časti ukončená strieškou, dopadová plocha 
minimálne 33 m2

- dovoz, montáž a osadenie hracieho prvku

Položka č. 2: Kovová závesná dvojhojdačka

Funkcia

Hojdačka určená je pre 2 deti, ktoré sa môžu hojdať súčastne.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kovová závesná dvojhojdačka, ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- Konštrukcia vyrobená z galvanizovanej ocele.

- Povrchová úprava z práškovej vypaľovanej farby

- Dodanie  s 2 sedákmi, z ktorého  1 so sedákom pre väčšie deti a 1 
s bezpečnotným sedákom pre deti od 0 do 3 rokov.

- Potrebný priestor: 3,8 x 7,5 m

- Celková výška : 2,3 m

- Kritická výška pádu: 1,5 m , dopadová plocha v zmysle EN 1176

- Vek: 3 - 14 rokov

- časti vyrobené z kvalitného HDPE plastu

- laná s oceľovým jadrom

- Dovoz, montáž a osadenie dvojhojdačky

Položka č. 3: Kovová hracia zostava

Funkcia

Kovová hracia zostava
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Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kovová hracia zostava ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Súčasťou hracej zostavy má byť: - hracia veža so strechou x 1

- hracia veža bez strechy x 2

- šmýkačka

- spojovací tunel HDPE plast

- balkónik

- hracie pole piškôrky

- vstupná lanová lezecká sieť

- vstupný lezecký oblúk

- vstupný lezecký most (stena) s lanom

Materiál: - šmýkačka z nerezovej ocele (boky HDPE plast)

- nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava 
striekaná vypaľovaná farba

- plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov

- lano s oceľovým jadrom

- dovoz, montáž a osadenie hracích prvkov

Položka č. 4: Gumené obrubníky pieskoviska

Funkcia

Gumené obrubníky pieskoviska

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Gumené obrubníky pieskoviska červenej farby ks 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- rozmery v mm: 1000 x 300 x 150

- -dovoz, montáž a osadenie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Certifikát kvality v zmysle normy STN EN1176
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Kovová_závesná_dvojhojdačka.jpg Kovová_závesná_dvojhojdačka.jpg

Kovová_hracia_zostava.jpg Kovová_hracia_zostava.jpg

Gumený obrubník pieskoviska.jpg Gumený obrubník pieskoviska.jpg

Exteriérová kovová preliezka.jpg Exteriérová kovová preliezka.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: k. ú. Komárno, časť Kava,  časť Ďulov Dvor

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.09.2021 14:30:00 - 20.10.2021 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 316,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 980,01 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118284
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V Bratislave, dňa 14.09.2021 15:38:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Crew, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118284

Zákazka

Identifikátor Z202118284

Názov zákazky Exteriérové detské ihrisko

Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312041

Dodávateľ

Obchodný názov Crew, s. r. o.

IČO 44506457

Sídlo Miletičova 27, Bratislava, 82109, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia 14.9.2021 12:57:22

Hash obsahu návrhu plnenia mOiQKFy7jw+LOMrwnvWszSLv3EN124hAZbwlnZvsIfQ=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Priložené: Cenová ponuka s vypísanými zariadeniami s názvom a kódom, obrázky zariadení. Priložené
prislúchajúce vyhlásenia o zhode (čísla certifikátu a noriem uvedené vo vyhlásení), záručné listy
(dátum vzniku záruky na doplnenie!), montážne plány na zostavu zariadení a technické listy. Rozsah
dodania: Kompletný s dopravou a montážou.

Prílohy:
komarno 13.9.jpg (Cenová ponuky so zákl. popisom prvkov. JPG formát kvôli veľkosti)
1 Vyhlasenie o zhode HWS-02B.jpg
IM_Huśtawka wahadłowa podwójna stalowa HWS-02_ref02.pdf
IM_Jupiter 1Z GAL-JP1Z.pdf
IM_Mars 1 GAL-MS1.pdf
Technický list GAL-JP1Z.jpg
Technický list GAL-MS1.jpg
Technický list HWS-02B prelozeny.jpg
Vyhlasenie o zhode GAL JP1Zdoc.jpg
Vyhlasenie o zhode GALAXY MARS.jpg
záručný list dvojhojdačka.pdf
záručný list GAL-JP1Z.pdf
záručný list GAL-MS1.pdf
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1. Uruchmić makro Instrukcja 


montażowa


2. Uzupełnij iProperties rysunku


3. Następny Arkusz







         Wszelkie materiały i dane zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią własność FreeKids Spółka Cywilna. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem 
         przeglądania zawartości w celach opiniodawczych, jest zabronione.
         All materials and information contained here are the property of FreeKids company. Copying or duplicating, except for consultative viewing purposes is prohibited.


Mars 1


2 /8 


GAL-MS1


A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.


1. Następny Arkusz
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 


1. Następny Arkusz
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1. Wstawić numerację Belek/ Słupów 


2. Następny Arkusz
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1. Zwymiarować wysokości podestów i


słupów


2. Zwymiarować głębokosć 


fundamentów 


3. Jeżeli jest koniecznosć dodac 


kolejny widok z innej storny aby podać


wszystkie wymiary


4. Następny Arkusz
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1. Zwymiarować strefę bezpieczną 


oraz wymiary gabarytowe urządzenia


2. Następny Arkusz
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1. Wykonać przekrój poniżej poziomu 


gruntu pokazujący umiejscowienie 


fundamentów 


2. Zwymiarowac umiejscowienie 
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3. Następny Arkusz
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Słup 1 - Mars 1


x1


Słup 2 - Mars 1


x1


Słup 3 - Mars 1+Ścianka


łukowa wspinaczkowa fala


x1


Słup 4 - Mars 1


x1


Kotwa do zjeżdzalni 005


x1


Bariera W4 Galax 


x1


Dach kopuła W4


x1


Trap W4


x1


Schody 1200


x1


Spirala 1200 


x1


Zjeżdżalnia 1200 Galax


x1


Zwężka do zjeżdżalni 


x1


ISO-7380-2 M8x30


x2


Zaślepka na śrubę M8 - K01


x6


Zaślepka na śrubę M10 -


K04


x16


DIN 933 - M8  x 30


x18


DIN 9021 - 6,4


x10


DIN 125 - A 8,4


x18


DIN 985 - M6


x4


DIN 985 - M8


x2


DIN 1587 - M6


x6


ISO-7380-2 M6x25


x4


ISO-7380-2 M6x30


x6











 


                                                                                             ZÁRUČNÝ LIST 


                                      Rozsah dodania.   Základné práce.   Zostavovanie.   Údržba a obsluha. 


GAL-JP1Z Vežová zostava GALAXY Jupiter 1 


 
 


 


Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 


Číslo výrobku: GAL-JP1Z  


Názov výrobku: Vežová zostava GALAXY Jupiter 1 


Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie 


CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 


- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 
        -       Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 


opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 
- Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 


objednávateľom. 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok. 


      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 


- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 


 
Vylúčenie zo záruky: 
 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 
- Vandalizmus. 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 


Určenie a špecifikácia: 
Tento herný prvok je určený pre deti od troch do ôsmich rokov. Je vyrobený z ocele pozinkovanej a upravenej práškovou farbou 
a doplnkov z HDPE plastu. Výška pádu  je 1,20m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne tráva. Rozmer zariadenia je 
4,84x2,79x3,40m. Minimálny bezpečný priestor je 8,2x5,7 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 
 
 







 


 
Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 


s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 
mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná upravená práškovou 
farbou a smrekové impregnované drevo.  Tento herný prvok 
nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 


Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 
a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa 6,0 x 3,5 
m, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1 m. Osadenie najlepšie na 
trávnatý povrch. Nezávisle však od nášho odporučenia by ste mali 
vziať v úvahu bezprekážkovú bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 
m okolo celého zariadenia. Takéto miesto musí byť výlučne bez 
tvrdých, ostrých hrán, alebo vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa 
mohlo spadnúť alebo iným spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny!


 
 
Likvidácia: 


- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 


textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 


Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 


Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 


7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 
Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 


denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 
Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 


-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 


- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti


 
 


- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  


- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 


- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 


- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  


- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 


Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 


- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 


- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 
ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 


- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 


- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 


- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 


- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  


- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 


- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 


- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 
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                                                                                             ZÁRUČNÝ LIST 2 


Rozsah dodania.   Základné práce.   Zostavovanie.   Údržba a obsluha. 3 


HWS – 02B, reťazová dvojhojdačka. (ilustračný obrázok). 4 


 5 
 6 


Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 7 


Číslo výrobku: HWS – 02B 8 


Názov výrobku: reťazová dvojhojdačka 9 


Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie  10 


CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 11 


- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 12 
        -      Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 13 


opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 14 
  -       Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 15 


objednávateľom. 16 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok 17 


      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 18 


- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 19 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 20 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 21 


 22 
Vylúčenie zo záruky: 23 
 24 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 25 
- Vandalizmus. 26 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 27 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 28 


 29 
Určenie a špecifikácia: 30 


Tento herný prvok je určený pre deti od troch do 14 rokov. Je vyrobený z oceľe pozinkovanej a upravenej práškovou farbou. 31 
Pozinkované stojky sú zakotvené v betóne. Výška pádu  je 1,4 m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne piesok, alebo praný štrk 32 
frakcie 4-8 mm. Minimálny bezpečný priestor je 2,9 x 7,7 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 33 


 34 
 35 
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Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 
s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 


mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná a upravená 
práškovou farbou a mimo stredové ihličnaté rezivo.  Tento herný 
prvok nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 
Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 


a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa: 7,7 x  
2,9 metrov, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1,4 m. Dopadová plocha je 
minimálne piesok, alebo praný štrk frakcie 4-8 mm. Nezávisle však 
od nášho odporučenia by ste mali vziať v úvahu bezprekážkovú 
bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 m okolo celého zariadenia. 
Takéto miesto musí byť výlučne bez tvrdých, ostrých hrán, alebo 
vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa mohlo spadnúť alebo iným 
spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny! 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Likvidácia: 


- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 


textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 


Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 


Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 
7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 


Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 
denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 


Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 


-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 


- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti 


- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  


- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 


- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 


- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  


- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 


Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 


- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 


- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 


ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 


- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 


- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 


- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 


- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  


- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 


- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 


- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 


 
 
 


 








Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118284


Zákazka


Identifikátor Z202118284


Názov zákazky Exteriérové detské ihrisko


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312041


Dodávateľ


Obchodný názov Crew, s. r. o.


IČO 44506457


Sídlo Miletičova 27, Bratislava, 82109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.9.2021 12:57:22


Hash obsahu návrhu plnenia mOiQKFy7jw+LOMrwnvWszSLv3EN124hAZbwlnZvsIfQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Priložené: Cenová ponuka s vypísanými zariadeniami s názvom a kódom, obrázky zariadení. Priložené
prislúchajúce vyhlásenia o zhode (čísla certifikátu a noriem uvedené vo vyhlásení), záručné listy
(dátum vzniku záruky na doplnenie!), montážne plány na zostavu zariadení a technické listy. Rozsah
dodania: Kompletný s dopravou a montážou.


Prílohy:
komarno 13.9.jpg (Cenová ponuky so zákl. popisom prvkov. JPG formát kvôli veľkosti)
1 Vyhlasenie o zhode HWS-02B.jpg
IM_Huśtawka wahadłowa podwójna stalowa HWS-02_ref02.pdf
IM_Jupiter 1Z GAL-JP1Z.pdf
IM_Mars 1 GAL-MS1.pdf
Technický list GAL-JP1Z.jpg
Technický list GAL-MS1.jpg
Technický list HWS-02B prelozeny.jpg
Vyhlasenie o zhode GAL JP1Zdoc.jpg
Vyhlasenie o zhode GALAXY MARS.jpg
záručný list dvojhojdačka.pdf
záručný list GAL-JP1Z.pdf
záručný list GAL-MS1.pdf
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GAL-MS1



1. Uruchmić makro Instrukcja 



montażowa



2. Uzupełnij iProperties rysunku



3. Następny Arkusz
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.



1. Następny Arkusz
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 



1. Następny Arkusz
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1. Zwymiarować wysokości podestów i



słupów



2. Zwymiarować głębokosć 



fundamentów 



3. Jeżeli jest koniecznosć dodac 



kolejny widok z innej storny aby podać



wszystkie wymiary



4. Następny Arkusz
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1. Zwymiarować strefę bezpieczną 



oraz wymiary gabarytowe urządzenia



2. Następny Arkusz
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1. Wykonać przekrój poniżej poziomu 



gruntu pokazujący umiejscowienie 



fundamentów 



2. Zwymiarowac umiejscowienie 



fundamentów



3. Następny Arkusz
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Słup 1 - Mars 1



x1



Słup 2 - Mars 1



x1



Słup 3 - Mars 1+Ścianka



łukowa wspinaczkowa fala



x1



Słup 4 - Mars 1



x1



Kotwa do zjeżdzalni 005



x1



Bariera W4 Galax 



x1



Dach kopuła W4



x1



Trap W4



x1



Schody 1200



x1



Spirala 1200 



x1



Zjeżdżalnia 1200 Galax



x1



Zwężka do zjeżdżalni 



x1



ISO-7380-2 M8x30



x2



Zaślepka na śrubę M8 - K01



x6



Zaślepka na śrubę M10 -



K04



x16



DIN 933 - M8  x 30



x18



DIN 9021 - 6,4



x10



DIN 125 - A 8,4



x18



DIN 985 - M6



x4



DIN 985 - M8



x2



DIN 1587 - M6



x6



ISO-7380-2 M6x25



x4



ISO-7380-2 M6x30



x6



















 



                                                                                             ZÁRUČNÝ LIST 



                                      Rozsah dodania.   Základné práce.   Zostavovanie.   Údržba a obsluha. 



GAL-JP1Z Vežová zostava GALAXY Jupiter 1 



 
 



 



Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 



Číslo výrobku: GAL-JP1Z  



Názov výrobku: Vežová zostava GALAXY Jupiter 1 



Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie 



CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 



- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 
        -       Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 



opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 
- Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 



objednávateľom. 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok. 



      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 



- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 



 
Vylúčenie zo záruky: 
 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 
- Vandalizmus. 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 



Určenie a špecifikácia: 
Tento herný prvok je určený pre deti od troch do ôsmich rokov. Je vyrobený z ocele pozinkovanej a upravenej práškovou farbou 
a doplnkov z HDPE plastu. Výška pádu  je 1,20m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne tráva. Rozmer zariadenia je 
4,84x2,79x3,40m. Minimálny bezpečný priestor je 8,2x5,7 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 
 
 











 



 
Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 



s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 
mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná upravená práškovou 
farbou a smrekové impregnované drevo.  Tento herný prvok 
nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 



Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 
a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa 6,0 x 3,5 
m, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1 m. Osadenie najlepšie na 
trávnatý povrch. Nezávisle však od nášho odporučenia by ste mali 
vziať v úvahu bezprekážkovú bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 
m okolo celého zariadenia. Takéto miesto musí byť výlučne bez 
tvrdých, ostrých hrán, alebo vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa 
mohlo spadnúť alebo iným spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny!



 
 
Likvidácia: 



- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 



textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 



Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 



Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 



7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 
Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 



denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 
Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 



-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 



- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti



 
 



- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  



- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 



- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 



- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  



- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 



Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 



- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 



- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 
ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 



- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 



- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 



- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 



- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  



- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 



- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 



- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 
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                                                                                             ZÁRUČNÝ LIST 2 



Rozsah dodania.   Základné práce.   Zostavovanie.   Údržba a obsluha. 3 



HWS – 02B, reťazová dvojhojdačka. (ilustračný obrázok). 4 



 5 
 6 



Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 7 



Číslo výrobku: HWS – 02B 8 



Názov výrobku: reťazová dvojhojdačka 9 



Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie  10 



CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 11 



- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 12 
        -      Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 13 



opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 14 
  -       Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 15 



objednávateľom. 16 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok 17 



      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 18 



- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 19 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 20 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 21 



 22 
Vylúčenie zo záruky: 23 
 24 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 25 
- Vandalizmus. 26 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 27 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 28 



 29 
Určenie a špecifikácia: 30 



Tento herný prvok je určený pre deti od troch do 14 rokov. Je vyrobený z oceľe pozinkovanej a upravenej práškovou farbou. 31 
Pozinkované stojky sú zakotvené v betóne. Výška pádu  je 1,4 m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne piesok, alebo praný štrk 32 
frakcie 4-8 mm. Minimálny bezpečný priestor je 2,9 x 7,7 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 33 



 34 
 35 











 



2 



Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 
s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 



mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná a upravená 
práškovou farbou a mimo stredové ihličnaté rezivo.  Tento herný 
prvok nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 
Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 



a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa: 7,7 x  
2,9 metrov, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1,4 m. Dopadová plocha je 
minimálne piesok, alebo praný štrk frakcie 4-8 mm. Nezávisle však 
od nášho odporučenia by ste mali vziať v úvahu bezprekážkovú 
bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 m okolo celého zariadenia. 
Takéto miesto musí byť výlučne bez tvrdých, ostrých hrán, alebo 
vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa mohlo spadnúť alebo iným 
spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny! 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Likvidácia: 



- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 



textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 



Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 



Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 
7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 



Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 
denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 



Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 



-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 



- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti 



- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  



- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 



- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 



- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  



- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 



Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 



- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 



- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 



ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 



- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 



- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 



- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 



- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  



- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 



- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 



- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 
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Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 



Číslo výrobku: GAL-MS1  



Názov výrobku: Vežová zostava GALAXY MARS 1 



Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie 



CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 



- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 
        -       Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 



opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 
- Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 



objednávateľom. 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok. 



      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 



- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 



 
Vylúčenie zo záruky: 
 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 
- Vandalizmus. 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 



Určenie a špecifikácia: 
Tento herný prvok je určený pre deti od troch do ôsmich rokov. Je vyrobený z ocele pozinkovanej a upravenej práškovou farbou 
a doplnkov z HDPE plastu. Výška pádu  je 2,00m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne dopadová plocha Rozmer 
zariadenia je 4,42x3,52x3,40. Minimálny bezpečný priestor je 7,8 x 6,5 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 
 











 
 
 



Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 



s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 
mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná upravená práškovou 
farbou a smrekové impregnované drevo.  Tento herný prvok 
nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 



Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 
a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa 6,0 x 3,5 
m, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1 m. Osadenie najlepšie na 
trávnatý povrch. Nezávisle však od nášho odporučenia by ste mali 
vziať v úvahu bezprekážkovú bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 
m okolo celého zariadenia. Takéto miesto musí byť výlučne bez 
tvrdých, ostrých hrán, alebo vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa 
mohlo spadnúť alebo iným spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny!



 
 
Likvidácia: 



- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 



textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 



Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 



Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 



7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 
Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 



denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 
Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 



-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 



- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti



 
 



- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  



- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 



- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 



- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  



- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 



Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 



- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 



- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 
ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 



- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 



- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 



- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 



- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  



- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 



- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 



- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 



Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 
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Upozornenie: Záručný list si dôkladne uschovajte a zapíšte si dátum dodania tohto produktu. 


Číslo výrobku: GAL-MS1  


Názov výrobku: Vežová zostava GALAXY MARS 1 


Záruka akceptovateľná od dátumu dodania: po uzavretí dohody s mestom Komárno, dátum na doplnenie 


CREW, s.r.o. poskytuje nasledujúce záručné obdobie: 


- 10 rokov na všetko tlakovo impregnované rezivo severskej bezjadrovej borovice a jeho všetky prípady hnitia i napadnutia hubami. 
        -       Opotrebované časti sú vylúčené z tejto záruky. Na používané časti poskytujeme záruku 2 roky. Všetky časti  podliehajúce 


opotrebeniu sú zahrnuté v dodávke. 
- Zmena farebného odtieňu alebo farby je vyňatá zo záruky a výrobok takto dodaný nemá vplyv na jeho dodanie a uhradenie 


objednávateľom. 
- V prípade nároku oprávnenej záruky, si spoločnosť CREW, s.r.o. vyhradzuje právo prerobiť alebo nahradiť príslušný výrobok. 


      Nevyhnutné podmienky pre platnosť záručných nárokov: 


- Pravidelná a profesionálna údržba a revízie ako je predpísané v inštrukciách o údržbe. 
- Profesionálna údržba, pri ktorej sú používané len originálne náhradné diely. 
- Náležitá evidencia údržby a inšpekcií, ktorú vykonáva zákazník. 


 
Vylúčenie zo záruky: 
 
- Normálne opotrebenie časti výrobku dennodenným používaním. 
- Vandalizmus. 
- Zámerné poškodenie, alebo zničenie. 
- Neprofesionálna montáž ( neprevedená podľa inštrukcií crew alebo normy EN-1176/77). 


Určenie a špecifikácia: 
Tento herný prvok je určený pre deti od troch do ôsmich rokov. Je vyrobený z ocele pozinkovanej a upravenej práškovou farbou 
a doplnkov z HDPE plastu. Výška pádu  je 2,00m a druh bezpečnostného povrchu je minimálne dopadová plocha Rozmer 
zariadenia je 4,42x3,52x3,40. Minimálny bezpečný priestor je 7,8 x 6,5 metra. Herný prvok  slúži na pohybovú aktivitu dieťaťa. 
 







 
 
 


Rozhodli ste sa dať priazeň prvku spoločnosti crew. Blahoželáme 
k Vášmu výberu! Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané 
z vytriedených materiálov podriadeným kvalitatívnym previerkam.  
Všetky výrobky firmy crew sú vyrábané z prihliadnutím na ich ľahkú 
montáž pod heslom ,, sprav to sám“. Samozrejme sme pripravený 
to urobiť za Vás. Stačí nám dať vedieť o postupe, o ktorom 
zamýšľate.  
Pokiaľ by ste sa počas montáže stretli s neočakávaným problémom 
neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko. Nášmu pracovníkovi 
bude česť, Vám pomôcť.  
Používajte obojstrannú vŕtačku s dostatočnou silou na montáž. 
Batériou poháňaný skrutkovač ( aku skrutkovač ) nie je vhodný! 
S vrtákom o priemere 6 mm, určený na vŕtanie dier hlbokých 50 
mm do všetkých drevných materiálov a komponentov, pre skrutky 


s rozmerom 10 x 120 mm (S011770), (a skrutky o veľkosti 10 x 100 
mm(S011750)), ako predvŕtanie drevného materiálu a odber jeho 
triesky pre tieto skrutky a zabránenie tak štiepaniu drevného 
obrobku. 
Použité materiály: 
Na tento výrobok sa použila oceľ pozinkovaná upravená práškovou 
farbou a smrekové impregnované drevo.  Tento herný prvok 
nevyžaduje špeciálnu údržbu.  
Ochrana dreva: 
Musíte obnovovať ochranu dreva impregnáciou. Klimatickým 
pôsobením, UV žiarením, vonkajšou bunkovou štruktúrou tak ako aj 
pôsobením kyslých dažďov, drevo sa časom vplyvom tohto 
pôsobenia stáva šedivým. Upozorňujeme, že takéto stratenie farby 
nemá za následok zhoršenie kvality dreva a je to len vonkajší efekt. 


Ak ste znepokojený týmto javom, môžete oživiť farbu dreva cestou 
transparentného laku, ktorý musí obsahovať ochranu proti hubám 
a plesniam. Lakované komponenty musia byť prelakované po dvoch 
rokoch a potom každý rok. 
Priestorové požiadavky: 
Váš herný prvok potrebuje priestor pre bezpečné hranie sa 6,0 x 3,5 
m, zahrňuje aj požadovanú dopadovú plochu (formálne 
bezpečnostný priestor). Výška pádu je 1 m. Osadenie najlepšie na 
trávnatý povrch. Nezávisle však od nášho odporučenia by ste mali 
vziať v úvahu bezprekážkovú bezpečnostnú plochu minimálne 1,50 
m okolo celého zariadenia. Takéto miesto musí byť výlučne bez 
tvrdých, ostrých hrán, alebo vyčnievajúcich častí na ktoré by dieťa 
mohlo spadnúť alebo iným spôsobom sa zraniť. 
Námet na technické zmeny!


 
 
Likvidácia: 


- Impregnované odpadové drevo: tepelná likvidácia 
- Kovy, ušľachtilá oceľ, GRP – sklolaminát, plasty: 


textilné vyradenie 
Pri akejkoľvek požiadavke: 
Na tento výrobok, alebo sťažnosti uvádzajte aj dátum dodania. 
Ostatné požiadavky: 


Celý priestor detského ihriska spolu s bezpečnostnými plochami 
musí byť poriadne prezretý pred tým ako sa sprístupní deťom 
a z tejto plochy musia byť odstránené všetky predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie.  Prosím dodržujte postupy ošetrovania 
podľa plánu. 
 Pokiaľ priestor ihriska neposkytuje vhodné podmienky na montáž 
(zamrznutá pôda atď.) sa táto skutočnosť musí brať v úvahu. 


Všetky zmeny na častiach herného prvku alebo na jeho konštrukcii, 
ktoré môže ohroziť základnú bezpečnosť herného prvku musí byť 
konzultovaná so spoločnosťou crew pred takouto zmenou. 
Príjemnú zábavu s našim prvkom! 
crew 
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie o všeobecnej údržbe: 
Všetky súčasti detských ihrísk si vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu. Toto platí najmä pre tie prvky, ktoré sú namontované 
vonku (počas celého roka) a ktoré patria k pohyblivým častiam, 
alebo k častiam, ktoré podliehajú opotrebeniu, alebo roztrhaniu.  
Dlhú životnosť našich produktov crew môžeme zaručiť len vtedy, 
pokiaľ sa bude vykonávať pravidelná kontrola a údržba týchto 
prvkov. Toto je najlepšia a jediná cesta k permanentnej bezpečnosti 
Vašich detí a trvalej hodnoty Vašich crew herných prvkov. Mali by 
ste sa uistiť, že sa o Vaše prvky stará a prehliada profesionálna 
spoločnosť. Neodborná prehliadka, alebo oprava môže ohroziť 
bezpečnosť Vašich detí. 
Udržiavanie Vašich crew výrobkov podľa týchto inštrukcií je 
nevyhnutnou podmienkou ich záruky. Základom odporúčania 
takejto údržby sú naše dlhoročné skúsenosti. Ak Vaše miestne 
podmienky a smernice na príslušné detské prvky, prípadne Váš 
vlastný posudok a skúsenosť vyžaduje odlišnú inšpekciu a výkon 
údržby, prosíme o dodržiavanie definícií ktoré udáva štandardná 
smernica EN-1176-7. 
Výňatky z EN 1176 – 7: 
7. Pravidlá inšpekcie. 


7.1 Aby sa zabránilo nehodám, vlastník má zabezpečiť a rozvrhnúť 
adekvátnu inšpekciu každého detského ihriska a tento rozvrh 
dodržiavať. 
Pri tomto plánovaní, musia byť vzaté v úvahu všetky miestne 
podmienky a upozornenia výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na 
frekvenciu nevyhnutnej údržby. Rozvrh inšpekčných kontrol by mali 
obsahovať zoznam všetkých častí, ktoré majú byť kontrolované 
počas rôznych inšpekcií a procedúry inšpekcií podľa 6.2. ( crew 
popisuje vykonanie inšpekcie podľa procedúr vysvetlených v bode 
6.2. na nasledujúcich stránkach). 
7.2 Ak sú počas inšpekcie zistené závažné a bezpečnosť ohrozujúce 
nedostatky, tieto by mali byť okamžite odstránené. Ak nemôžu byť 
opravené, alebo odstránené naraz. Takýto herný prvok by mal byť 
vylúčený z používania jeho demontážou, alebo uzatvorením. Ak má 
byť vyňatý komponent z hracieho prvku, za účelom jeho údržby. 
V takomto prípade musia byť odstránené z terénu aj všetky jeho 
ukotvenia a ostatné časti, alebo zakryté tak aby sa stali 
nedostupnými pre deti. Stavenisko sa tak stane bezpečným. 
Norma EN 1176-7 požaduje vizuálne rutinné inšpekcie pre detské 
ihriská. V prípade veľmi frekventovaných detských ihrísk, alebo tých 
podliehajúcim vandalizmu musia byť prezerané a kontrolované 


denne. Na miestach v blízkosti pobrežia, znečistenia ovzdušia, alebo 
pri vyššom veku herného prvku môže tiež vyžadovať dennú 
kontrolu bezpečnosti. Pri operatívnych kontrolách, crew špecifikuje 
ako často, ktoré ihriská majú byť kontrolované a teda jednotlivé 
herné prvky s cieľom zachovať bezpečnostné normy pri bežnom 
používaní. Po dvanástich mesiacoch najneskôr ( najlepšie po 
zimných mesiacoch) sa vyžaduje jedna hlavná ročná kontrola. 
Na samom konci týchto pokynov na údržbu je Vám ponúknutý 
denník údržby, do ktorého môžete zapisovať výsledky Vašich 
kontrol, čo Vám poskytne prehľad času, stavu a údržby jednotlivých 
prvkov.   
Rutinná vizuálna kontrola: 
Skontrolujte Váš crew produkt vizuálne, viditeľné poškodenia a 
uvoľnené časti.  
Skontrolujte: 


-  Nachádzajú sa na zemi tvrdé, alebo ostré predmety? 
(napr. úlomky skla), alebo sú hracie prvky špinavé? 


- Zbadali ste ostré hrany, zlomené alebo chýbajúce 
časti


 
 


- Prejavujú  časti prvkov príliš veľké  opotrebenie  
alebo sú rozhegané? Prosím venujte osobitnú 
pozornosť pohyblivým častiam ako sú reťaze, kĺby 
závesov hojdačiek, atď.  


- Dôrazne odporúčame kontrolovať práve tie detské 
ihriská, ktoré sú používané vo veľkej miere a tým 
ktoré podliehajú riziku vandalizmu. Taktiež 
odporúčame dennú kontrolu ihrísk nachádzajúcich 
sa na miestach s veľmi znečisteným ovzduším, ktoré 
sú v blízkosti pobreží, alebo tých, ktoré už boli 
opravované ( už prešli rekonštrukciou ). 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite, na 
zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew produktov. 
Prístup k vybaveniu detských ihrísk má byť odmietnutý v týchto 
prípadoch: 


- Herný prvok nebol kompletne alebo bezpečne 
nainštalovaný ( osadený ). 


- Bezpečná dopadová plocha nebola nainštalovaná 
kompletne.  


- Bezpečnosť prevádzky nemôže byť zaručená pre 
výkon údržbárskych prác. 


Operatívna kontrola: 
Kontrola vykonávaná raz za 3 mesiace. 
Popri vizuálnych kontrolách sú potrebné ďalšie a to: 


- Sú drevené komponenty v poriadku? ( napr. Je 
pripevnenie priečky rebríka stabilné? Žiadne úlomky, 
alebo iné poškodenia?) 


- Sú všetky hladké časti panelov v poriadku, alebo 
vyžadujú premaľovanie? Prosím používajte 
štandardný vodou riediteľný lak ako napr. CLOU L12 
ak je nevyhnutná nová povrchová úprava. ( Po dvoch 
rokoch od dodania a potom každý nasledujúci rok). 


- Sú všetky kovové časti dobre upevnené 
a neopotrebované?         (Prosím obzvlášť dávajte 
pozor na otočné kĺby a spoje reťazí a ubezpečte sa že 
nie sú príliš opotrebené) 


- Všetky skrutkované spoje doliehajú? Ak nie, prosím 
dotiahnite ich. Pohyblivé časti môžu vyžadovať 
mazanie, alebo naolejovanie. 


- Sú všetky plastové a gumové komponenty v 
poriadku? 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby.  
Hlavná ročná kontrola: 
Mala by sa vykonávať raz ročne, najlepšie po zimných mesiacoch 
alebo najneskôr po dvanástich mesiacoch. Popri tom sú potrebné aj 
každomesačné kontroly. 


- Sú všetky základy v poriadku a herný prvok v nich 
dokonale drží?  


- Ak je potrebné, naneste na všetky opotrebené 
povrchy novú povrchovú úpravu. 


- Nahraďte všetky dielce, ktoré podľahli korózii alebo 
sú veľmi zničené. 


- Drevné súčasti: všetky drevené komponenty 
vystavené poveternostným podmienkam musia byť 
skontrolované. Prosím venujte obzvlášť pozornosť 
tým častiam, ktoré sú umiestnené pod zemou 
a taktiež všetkým prvkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť konštrukcie herného prvku a zabezpečujú 
jeho statiku (stabilitu). 


Všetky poškodenia a chyby musia byť eliminované okamžite po ich 
zistení, na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti crew 
produktov. 
Prosím nezabudnite zadať vaše výsledky kontroly v podobe zápisu 
do denníka údržby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 








