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Atrakce - Hopštejn 7m - typ H7T
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1. Rozměry
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Atrakce - Hopštejn 7m - typ H7T

2. Rozměry a technické parametry

Kusovník

Skelet r4ýrobku"", """""""1 ks

KotvicíUoOy na ske\etu""" """""""",7 ks

Kotvíci provazce2 m- 8 mm"""""""""""""""1"""""""" 7ks

Kotvící ocelové kotvy 420 ", 
piŮ,Ci tg """""""""""" 

7 ks

Přepravnivak 165 cm x 120 cm, výška 100cm""""""""""",1 ks

ventilátor ;;,00,-i,J xw zzo-Žqov 50Hz"""""""""""""1 ks

Uživatelská příručka"", """1 ks

Rozměry, hmotnost

v nafouknutém stavu

šířka,..""", 
7 m

délka"""", 
8 m

výška"""" 
4,2 m

" 1?i-*:::::::: 1,5 m

délka."""" """ 1,2m

výška.....", 
1 m

Hmotnost" 
215kg

Použité materiály, způsob výroby

Exponované díly """""""SIO-LINE 86000 - Belgie

Běžné díly """"", ",:""""""""""""",Slo-LlNE 
89000 - Belgie

Nitě......,... """,;""""",HEDA7 - Hedva ŠumPerk

Steh ......... tt...t..r....t;..t. .....vázaný,dvojitý, velikost stehu 3 - 8 mm

popruhy pro vyztuženi 
"*ponou"iy.n 

švů .. pop 325ó13050gz'to1_ Mouka Tišnov

Kotvící body """", """, ocelové, všité

Kotvici lana .......... ,........,.... órůměr 
g;m s jádrem - qe_vl9st 8000 N

Barvy MARABU - Německo ..lň p;t|r nraeer ii" nirrv lso 9001 :2015' lso 14001:2015

Nafukovacítunel"""" """délka min, 140 cm

Věková a výšková skupina, počet uživatelů

maximálnivýška uživatele",."""""""" , 160 cm

. maximalni rrmotnost uživatele 60 kg

maximálnívěk uživatele""""""", 12let

maximálni počet uživatelů", 12,15
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AUToRlzovANÁ o§oBA č. 224
lnstittit pro testováni a certifikaci, a. §., Zlin, Česká republika

wrlrw.ttczlin.cz

r

cERTlFlKAT TYPU
č. xB 0604 TlAo

vycianý vsouladu s Nařízením vlády České republiky č.173/1997 Sb, ve znóni pozdějších
předpisů potvžui§, že výrobek určený k vybaveni dětských hřišt'

Nafukovaci dětské zařizení
- Skákací hrad typ V2
- §kákací hrad typ H7T

vyráběný a uvaděný na trh podnikatel§kýrn subjektem

M§r. Roman Horský
Souvlastní 41
§16 CI1 Zdobnice
Česká republika
DlČ: CZ§503200055

splňule zákiadni požadavt<y na výrobky stanovené v § 1 . odst, 2 Nařizeni vlády č 173/19g7 Sb.
ve unéni pozoělšicň piedpi§ťt, konkrettzované v česká technické normě

čsrv r,ry t4960:2014

přebiralíci plně požadavky přisiušných evropských norem.

LJ vÝše uvedeného vyr§bku provedla Autorleovaná osoba č. 224 přezkoušeni typu uýrobku
vsouladu s tlstanovenimi § 3. odst. 2, 4 a 5 Naiízeni viády č '17311997 Sb, Detailni popisy
výrobku, postupu a výsiedků zkoušek včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečném
protokolu iTC č 73330031CIi2018, kterti je nediinou součásti tphoto ceriiťikátu,
Tento certifikát eůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám použitých techníckých norem a
speciŤikaci" vý,robních podminek nebo technologie výroby, nejdóle však do ?5. listopadu 2021.

^'Tú^.8-\ry
Mgr, JiřlHeš

představitel Autorizované osoby č. 224
Vy*áno ve ělíně, ?§, listapadu ?§18
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