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JSME ŠETRNÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Produkty označené logem FSC® a PEFC® pochází z šetrně obhospodařovaného lesa a z kontrolovatelných zdrojů.

Životní prostředí a respekt k udržitelným zdrojům pro nás není jen prázdným heslem. 
ASKO a.s. podporuje trvale udržitelný rozvoj podnikání. Zastává společensky zodpovědný postoj ke svému okolí a širší společnosti, podniká s respektem k životnímu prostředí a k obnovitelným 
zdrojům. Naším hlavním obchodním artiklem je dřevo. Přírodní surovina, která má široké uplatnění ve společnosti. Surovina, která patří k nejstarším přírodním obnovitelným materiálům. 
Surovina, která na rozdíl od řady jiných velmi energeticky náročných stavebních materiálů (jako hliník, železo, beton) při svém růstu a během svého životního cyklu aktivně produkuje kyslík               
a snižuje podíl skleníkového plynu CO₂ v ovzduší. Pracujeme tedy na správné straně a je naším velkým úkolem, aby se dřevomateriály těšily ve stavebnictví větší oblibě. Ve výsledku jde totiž         
o vyšší cíl, mj. i o budoucnost planety. Téma, které je v centru celospolečenského dění.

Logo FSC® na výrobku znamená záruku, že svým nákupem 
podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním 
lidem.

PEFC® je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů 
s cílem podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích.
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Dětská hřiště, houpačky a lezecké stěny

DĚTSKÝ PROGRAM 
VŠE PRO ZÁBAVNĚJŠÍ A HRAVOU ZAHRADU 

Domečky, hřiště, pískoviště, houpačky a herní prvky promění vaší zahradu na aktivní místo plné zábavy, které 
bude děti bavit. Dětský program zastřešený společností ASKO nabízí řadu typů a možností včetně možných 
kombinací, je kvalitně řemeslně zpracován. Dětský program ze dřeva je vyroben z impregnovaného borového 
nebo smrkového dřeva, má FSC® certifikáty. Zelená impregnace chrání produkty před povětrnostními vlivy 
a klimatickými změnami, přesto doporučujeme zejména domečky a hrací hřiště po zakoupení natřít barvou 
vhodnou k těmto účelům. Pokud na nátěr použijete vhodnou barvu, prodloužíte jednak životnost produktů                 
a současně jim dodáte na hravosti a atraktivitě. 

Pokud v popisu konkrétního produktu není uvedeno jinak, je většina určena pro děti od 3 let. 
Dětský program je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory. 
Nabídku hřišť doplňují praktické gumové dlaždice pro zpevnění povrchu, které současně tlumí pády, nárazy, 
ale i hluk. Nejčastěji se využívají jako dopadové/doskokové plochy na dětských a víceúčelových hřištích.
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Pískoviště a další herní doplňky
pro dětské vyžití

Všechny produkty dodávané společností ASKO prošly úspěšně certifikací
TÜV nebo jsou v souladu s normou EN 71-1-2-3-8.

Domečky a skluzavky
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23 890,-
FSC® certifikováno.

Skluzavka YULVO 
Materiál: plast - HDPE
Barva provedení: světle zelená, červená 
š x d: 484 x 2196 mmmm
Výška skluzavky (platformy): 1200 mm
Kování není součástí balení skluzavky
(vhodné vruty Ø 5-6 mm).
Hmotnost: 6 kg, max. nosnost: 70 kg

1 999,-GEORGE
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1900 x 2825 x 3142 mm
Platforma ve výšce: 1200 mm
Hmotnost: 350 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg) 

Domeček je dodáván včetně střešní krytiny, bez skluzavky.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.
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Více technických informací 
na straně 20.



HANSON
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 2265 x 2717 x 1760 mm
Nižší platforma ve výšce: 600 mm
Vyšší platforma ve výšce: 1200 mm
Hmotnost: 350 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg)

         Domeček je dodáván včetně střešní krytiny.

22 780,-
FSC® certifikováno.

Domeček je dodáván včetně střešní krytiny.

24 590,-
FSC® certifikováno.

ROBINSON
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 2475 x 2795 x 2200 mm
Platforma ve výšce: 1200 mm
Hmotnost: 360 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg)
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Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.



19 890,-
FSC® certifikováno. Skluzavka JIŘÍK 

Materiál: plast - HDPE
Barva provedení: světle zelená, červená 
š x d: 389 x 1753 mm
Výška skluzavky (platformy): 800 - 900 mm
Kování není součástí balení skluzavky (vhodné vruty Ø 5-6 mm).
Hmotnost: 3,5 kg, max. nosnost: 70 kg

1 590,-JIŘÍK
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 2465 x 2500 x 2327 mm
Platforma ve výšce: 800 mm
Hmotnost: 270 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg)

Domeček je dodáván včetně střešní krytiny, bez skluzavky.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.
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MADOCK
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1524 x 1590 x 1905 mm
Hmotnost: 190 kg

14 290,-
FSC® certifikováno.

09

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

BIVAK
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1390 x 1650 x 2370 mm
Hmotnost: 256 kg 

Domeček je dodáván včetně podlahy a střešní krytiny.

17 490,-
FSC® certifikováno.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

Domeček je dodáván včetně podlahy a střešní krytiny.
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11 990,-
FSC® certifikováno. Skluzavka TOMEK

Materiál: plast - HDPE
Barva provedení: červená 
š x d: 377 x 1183 mm
Výška skluzavky (platformy): 600 mm
Kování není součástí balení skluzavky (vhodné vruty Ø 5-6 mm)
Max. nosnost: 70 kg

990,-TOMEK
Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1610 x 2210 x 1790 mm
Platforma ve výšce: 590 mm
Hmotnost: 192 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg)

Domeček je dodáván včetně střešní krytiny, bez skluzavky.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.



16 980,-
FSC® certifikováno.

TOMEK GRAND
Dětský domek
Dřevina: borovice, zelená tlaková impregnace 
š x v x hl: 2425 x 2955 x 1782 mm
Platforma ve výšce: 900 mm
Hmotnost: 250 kg, max. nosnost: 150 kg (1 uživatel/50 kg)

N O V I N K A  2023
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Domeček je dodáván včetně střešní krytiny, bez skluzavky.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

6 950,-
1+MATYÁŠ

Dětský domek
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1264 x 1567 x 1124 mm
Hmotnost: 116 kg

Domeček je dodáván včetně 
střešní krytiny a podlahy.



PAULINA I.
Pískoviště s poklopem a lavičkou
Dřevina: smrk, NEIMPREGNOVÁNO 
3304: š x v x hl: 1200 x 290 x 1200 mm
Hmotnost: 23 kg

3302: š x v x hl: 1400 x 290 x 1400 mm
Hmotnost: 37 kg 3 390,-

Pískoviště je dodáváno bez písku. FSC® certifikováno.

2 333,-

PAULINA II.
Pískoviště s poklopem
Dřevina: smrk, NEIMPREGNOVÁNO 
3303: š x v x hl: 1200 x 290 x 1200 mm
Hmotnost: 22 kg

Pískoviště je dodáváno bez písku. 

2 199,-
FSC® certifikováno.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.
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DONKEY II.
Dětský sedací set s polstrem
Dřevina: borovice
Povrchová úprava: olej /medová barva 
š x v x d: 800 x 560 x 1020 mm
Hmotnost: 10 kg

Výrobek je dodáván v rozloženém stavu. 
Výplň polstu: molitan, potah: bavlna  
Barva polstru: krémová

2 690,-

MONIKA
Zastřešené pískoviště
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 1500 x 1795 x 1400 mm
Hmotnost: 70 kg

Pískoviště je dodáváno včetně poklopů 
pro zakrytí, bez písku.

3 290,-
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NELA
Houpačka
Materiál: kov, plast 
š x v x d: 630 x 700 x 2000 mm
Hmotnost: 9 kg
Max. nosnost houpačky: 50 kg
Dodáváno v rozloženém stavu, v kartonové krabici.

Barva: červený sedák, limetková konstrukce, černá madla.

2 220,-
SPIDER
Herní konstrukce
Materiál: kov 
š x v: 1800 x 880 mm
Hmotnost: 21 kg
Max. nosnost konstrukce: 50 kg
Dodáváno v rozloženém stavu, v kartonové krabici.

Barva: limetka, černá 

3 580,-

14



20 990,-

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

FSC® certifikováno.

DVĚ VĚŽE PREMIUM
Multifunkční dětské hřiště
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl:  5278 x 2610 x 4485 mm
Nosník houpaček: 90 x 90 mm, 
sloupek věže: 68 x 68 mm, skluzavka ve výšce: 1200 mm, 
výška zábradlí: 600 mm, pochozí výška domečku: 1600 mm.

Hmotnost: 286 kg
Max. nosnost: houpačky 70 kg, skluzavky 70 kg, lana 40 kg, platformy 50 kg

Set se dodává vč. skluzavky, 2 pískovišť (bez písku), 2 houpaček, lezecké stěny 
s lezecími kameny, lana na šplhání a madel.

Barva skluzavky: modrá. Barva houpačkového sedáku: červená.
Barva lezecích kamenů: mix barev. Barva madel: červená. 
Doporučujeme konstrukci houpačky ukotvit k podkladu.
Uvedený obrázek je pouze ilustrační. 
Produkt se může v drobných detailech lišit.
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14

ANIA PREMIUM
Dětské hřiště
Dřevina: borovice, tlaková zelená impregnace 
š x v x hl: 4272 x 2610 x 3902 mm
Výška konstrukce s houpačkami: 1953 mm
Skluzavka ve výšce: 1200 mm, nosník houpačky: 90 x 90 mm, 
sloupek A-konstrukce: 68 x 68 mm, pochozí výška domečku: 1600 mm

Hmotnost: 150 kg
Max. nosnost: houpačky 70 kg, skluzavky 70 kg, platformy 50 kg 

Set se dodává vč. skluzavky, pískoviště (bez písku), houpačky, 2 madel 
a lana na šplhání.

Barva skluzavky: modrá. Barva houpačkového sedáku: červená.
Barva madel: červená.
Doporučujeme konstrukci houpačky ukotvit k podkladu.
Uvedený obrázek je pouze ilustrační. 
Produkt se může v drobných detailech lišit.

13 250,-
FSC® certifikováno.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

JENNY
Dětské hřiště pro nejmenší
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 732 x 1750 x 1733 mm
Hmotnost: 65 kg
Max. nosnost skluzavky: 70 kg
Konstrukce je dodávána včetně vyobrazených doplňků.

Barva skluzavky: světle zelená
Doporučujeme konstrukci ukotvit k podkladu.

6 250,-
FSC® certifikováno.

1-3

Doporučujeme jako podklad:
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

16



CLAUDIE
Houpačka
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 2230 x 2260 x 2630 mm
Nosník houpačky: 90 x 90 mm
Sloupek A-konstrukce: 68 x 68 mm
Hmotnost: 50 kg, max. nosnost houpačky: 70 kg

Opěrná konstrukce je dodávána včetně houpačky.

Barva houpačkového sedáku: červená. 
Doporučujeme konstrukci houpačky 
ukotvit k podkladu.

3 350,-
FSC® certifikováno.

LUCIE PREMIUM

Multifunkční dětská hrací věž
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 4069 x 2610 x 3894 mm
Nosný sloupek věže: 68 x 68 mm, nosník houpačky: 90 x 90 mm,  
sloupek A-konstrukce: 68 x 68 mm, skluzavka ve výšce: 1200 mm, 
výška zábradlí: 600 mm, pochozí výška domečku: 1600 mm.
Hmotnost: 120 kg
Max. nosnost: houpačky 70 kg, skluzavky 70 kg, lana 40 kg, platformy 50 kg

Set se dodává včetně skluzavky, pískoviště (bez písku), 1houpačky, 
lana na šplhání a madel.

Barva skluzavky: modrá. Barva houpačkového sedáku: červená.
Barva madel: červená.
Doporučujeme konstrukci houpačky ukotvit k podkladu.
Uvedený obrázek je pouze ilustrační. 
Produkt se může v drobných detailech lišit.
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Doporučujeme jako podklad:
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.

12 490,-
FSC® certifikováno.
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9 590,-
DOMINIK PREMIUM
Dětské hřiště
Dřevina: borovice, tlaková impregnace 
š x v x hl: 2865 x 2315 x 3536 mm
Výška konstrukce s houpačkami: 2090 mm
Skluzavka ve výšce: 1200 mm, nosník houpačky: 90 x 90 mm
Sloupek A-konstrukce: 68 x 68 mm
Hmotnost: 104 kg
Max. nosnost: houpačky 70 kg, skluzavky 70 kg, platformy 50 kg 

Set se dodává vč. skluzavky, pískoviště (bez písku), 1 houpačky, 
lezecké stěny s lezecími kameny a madly.

FSC® certifikováno.

Barva skluzavky: modrá. Barva houpačkového sedáku: červená.
Barva lezecích kamenů: mix barev. Barva madel: červená.
Uvedený obrázek je pouze ilustrační. 
Produkt se může v drobných detailech lišit.

2 990,-

SKLUZ PO LANĚ “FLY”- SET
Lano s upínacím systémem: Ø: 4 mm, d: 35 m
Pojezd: kovový vnitřek pojezdu s červeným 
plastovým krytem 
Nosnost: 80 kg

Součástí setu je i závěsné plastové sedátko 
v červené barvě.

Doporučujeme jako podklad: 
Gumové dlaždice 

Bližší info na straně 29.



MADLA
Materiál: plast HDPE 
d: 215 mm
Balení: 2 ks
Nosnost: 70 kg

Barva: červená a žlutá. Součástí balení je kování.

170,-

ZÁVĚS s karabinou
Materiál:  typ O pozinkovaná ocel 
+ nylonové ložisko, matice a podložka
Délka závěsu: 100 mm
Nosnost: 70 kg 99,-
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SKLUZAVKA JIŘÍK
Materiál: plast - HDPE
Barva provedení: světle zelená 
š x d: 389 x 1753 mm
Výška skluzavky (platformy): 800 - 900 mm
Kování není součástí balení skluzavky
(vhodné vruty Ø 5-6 mm).
Hmotnost: 3,5 kg, max. nosnost: 70 kg

1 590,-

Barva: světle zelená.
Kování není součástí balení skluzavky.

N O V I N K A  2023



SKLUZAVKA YULVO
s možností přípojky na vodu

Materiál: plast HDPE
š x d: 480 x 2196 mm
Výška skluzavky (platformy) 1200 mm
Nosnost: 70 kg

1 999,-

Barva: červená nebo světle zelená.
Kování není součástí balení skluzavky 
(vhodné vruty Ø 5-6 mm).

SKLUZAVKA TSURI
s možností přípojky na vodu

Materiál: plast HDPE
š x d: 506 x 2900 mm
Výška skluzavky (platformy) 1500 mm
Nosnost: 70 kg

2 650,-

Barva: červená, tm. a sv. zelená, žlutá, modrá.
Kování není součástí balení skluzavky 
(vhodné vruty Ø 5-6 mm).

SKLUZAVKA TOMEK

Materiál: plast HDPE
š x d: 377 x 1183 mm
Výška skluzavky (platformy) 600 mm
Nosnost: 70 kg

990,-

Barva: červená 
Kování není součástí balení skluzavky 
(vhodné vruty Ø 5-6 mm).

20
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HOUPAČKA MANDORA
Materiál: plast PVC + lano PH
Ø: 290 mm, v: 296 mm 
Délka lana: 1600 mm
Nosnost: 70 kg

 1 490,-

Barva: červená

HOUPAČKA DROP 
Materiál: plast PVC + lano PH
Ø: 410 mm, v: 509 mm 
Délka lana: 1600 mm
Nosnost: 70 kg

 1 490,-

Barva: žlutá

HOUPAČKA PNEU
Materiál: recykl. automobilová pneumatika + lano PH
Ø: 620 mm, v: 210 mm 
Délka lana: 1600 mm
Nosnost: 70 kg

 1 090,-

Barva: černá
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SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



22

590,-
HOUPAČKA CANVAS
Materiál: dřevěná konstrukce + textilie + lano PP 
š x v x hl: 305 x 300 x 450 mm
Délka lana: 2000 mm 
Nosnost: 25 kg

Barva textilie: červeno-bílé pruhy

Materiál: plast HDPE + lano PP 
š x d:  355 x 357 mm
Délka lana: 2000 mm
Nosnost: 70 kg

560,-
HOUPAČKA FOOT SWING

Barva: červená.

990,-
HOUPAČKA ROSTOUCÍ
Materiál: plast HDPE + lano PP
š x v x hl: 456 x 465 x 300 mm 
Délka lana: 2000 mm 
Nosnost: 25 kg

Barva: žluto-červeno-modrá

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



 270,-
HOUPAČKA KVĚTINKA
Materiál: plast HDPE + lano PP  
Ø: 280 mm, tloušťka: 40 mm
Délka lana: 1600 mm
Nosnost: 70 kg

Barva: červená
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DŘEVĚNÝ ZÁVĚSNÝ ŽEBŘÍK

Materiál: dřevo + lano PH 
Rozměr příčky: Ø: 35 mm, d: 580 mm
Délka žebříku: 2100 mm
Nosnost: 70 kg

3-stranný

290,-
HRAZDA DŘEVĚNÁ ROVNÁ
Materiál: dřevo + lano PP
Rozměr hrazdy: Ø 35 mm, d: 580 mm 
Délka lana: 1600 mm 
Nosnost: 70 kg

 2 590,-



HOUPAČKA COCOON
Materiál: PE textilie odpuzující vodu + kovová obvodová konstrukce 
+ pěnová obvodová konstrukce tlumící náraz 
v: 880 mm, max. délka lana: 950 mm
Nosnost: 100 kg

Barva: limetka-purpur nebo žlutá-tyrkys

1 390,-

ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA NEST
Materiál: Bavlna 
Ø: 700 mm, výška: 1350 mm
Hmotnost: 1,5 kg, nosnost: 50 kg

Nafukovací polštář, součástí balení je pumpička.
Kovové kruhy na zavěšení. 
Barva: limetka /hnědá
Baleno v kartónové krabici.

1 090,-
SPECIÁLNÍ  CENA 

DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB
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 1 990,-
HOUPAČKA GRANDOH (SAMPA)
Materiál: PE textilie odpuzujiící vodu + kovová obvodová konstrukce + pěnová 
obvodová konstrukce tlumící náraz 
š x d: 700 x 1700 mm, max. délka lana: 1800 mm
Nosnost: 150 kg

Barva: černá., limetka-světle fialová, zelená

3 300,-
ZÁVĚSNÝ STAN
Materiál: PE/PP textilie voduodpuzující, nafukovací polštář s přiloženou pumpičkou  
Ø: 1100 mm, š x d: 1100 x 1600 mm
Hmotnost: 6,4 kg, nosnost: 100 kg

Nafukovací polštář, součástí balení je pumpička.
Kovový kruh na zavěšení všitý do materiálu. 
Barva: zelená 
Baleno v kartónové krabici.

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



410,-
ZVON
Materiál: plast PP + kovový zvonek 
š x v: 235 x 510 mm

Barva: červená, zelená
Součástí balení je kování.

 1 100,-
DĚTSKÁ HRA OXO
Materiál: plast HDPE
š x v: 280 x 582 mm 
Tloušťka: 78 mm

Barva: limetka-purpur
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VLAJKA
Materiál: textilie + lano + plastové příchytky
Motiv: pirát nebo princezna
š x d: 450 x 550 mm
Délka lana: 5000 mm 

420,-

Součástí balení je kování.

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



 399,-
MEGAFON
Materiál: plast HDPE
Ø: 164 mm, d: 252 mm 

Barva: modrá-bílá-červená
Tři zvuky: vlak, siréna, slon

 390,-
PERISKOP
Materiál: plast HDPE
š x v: 100 x 420 mm 
Tloušťka: 170 mm

Barva: žlutá-modrá
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DOPISNÍ SCHRÁNKA
Materiál: plast PP 
š x v x hl: 250 x 226 x 138 mm

Barva: červená
Součástí balení je kování.

399,-

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



LEZECÍ KAMENY
Materiál: plast HDPE 
Ø: 90 - 110 mm (jeden kámen)
Balení č. 348: 5 ks 
Kování není součástí balení (vhodné šrouby DIN912 M10).
Nosnost: 100 kg

Sada obsahuje mix barev viz. obrázek.
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 490,-  490,-
LEZECÍ KAMENY
Materiál: polyresin 
Ø: 100 - 120 mm (jeden kámen) - velikost M
Balení č. 347: 5 ks 
Nosnost: 100 kg

Sada obsahuje mix barev a kování viz. obrázek.

490,-
BASKETBALOVÝ KOŠ
Materiál: kov + síťka
Průměr koše: 450 mm 
Rozměr kovového úchytu: výška 120 mm, šíře 130 mm

Barva konstrukce: červená
Barva síťky: červená/bílá/modrá
Kování není součástí balení.

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB

SPECIÁLNÍ  CENA 
DO V YPRODÁNÍ  ZÁSOB



Produkt  určený pro děti prošel úspěšně certifikací TÜV 
a je v souladu s normou EN 71-1-2-3-8.

Rychlá alternativa pro případ nezpevněných, venkovních ploch.
Měkký došlap tlumící nárazy a pády.
Neklouzavý povrch.
Různé tloušťky pro různé použití.
Vhodné pro SOUKROMÉ i VEŘEJNÉ užití (EN14904:2006).

GUMOVÉ DLAŽDICE PRO DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Materiál: ekologický recyklát z pneu

20500CRV - barevnost: ČERVENÁ: 
tloušťka 20 mm, š x d: 500 x 500  mm
Hmotnost: 4 kg

40500CRV - barevnost: sv. ČERVENÁ: 
tloušťka 40 mm, š x d: 500 x 500  mm
Hmotnost: 6,7 kg

40500ZEL - barevnost: ZELENÁ: 
tloušťka 40 mm, š x d: 500 x 500  mm
Hmotnost: 6,7 kg

230 Kč 

315 Kč

340 Kč

Praktické a víceúčelové gumové dlaždice tlumící bezpečně pády, 
nárazy, ale i hluk. Zabraňují roznosu bahna a nečistot, omezí zašpinění 
dětí zejména v děštivém období. 
Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. 
Nejčastěji se využívají jako dopadové/doskokové plochy na dětských                    
a víceúčelových hřištích.
Uplatnění najdou při zbudování rychlého a funkčního podkladu pod herní 
prvky na hřištích, sportovištích, v rekreačních zařízeních, tělocvičnách, 
fitness centrech, ale i jako obložení balkonů, teras i bazénů.

tloušťka dlaždice 4 cm

(500 x 500 mm)

spodní strana spodní strana spodní strana 

tloušťka dlaždice 2 cm

(500 x 500 mm)

tloušťka dlaždice 4 cm

(500 x 500 mm)
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I KONSTRUKČNÍ DŘEVO I DESKOVÉ MATERIÁLY

I TERASY

PRODEJNA DŘEVAŘ
Náš odborný personál Vám  pomůže s výběrem  vhodného sortimentu, příslušenství, ověří aktuální 
skladovou dostupnost, zajistí objednávku
SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA 
Nabízíme elektrické a aku nářadí, ruční nářadí, zahradní program, nátěrové hmoty atd.
ZÁKAZNICKÁ  PODPORA 
Zodpoví Vám dotazy ohledně sortimentu, dodacích podmínek, objednávky. 
ZBOŽÍ SKLADEM 
28.000 m² skladových ploch a řízení skladových operací. 
DOPRAVA  ZBOŽÍ 
Zajistíme Vám dopravu  zakoupeného zboží.
FORMÁTOVÁNÍ, HOBLOVÁNÍ
Odborný personál prodejny Vám zodpoví vše k možnostem provozu firemní truhlárny DŘEVAŘ.

MALOOBCHODNÍ PRODEJ

REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI zajišťují péči o zákazníky ve svěřeném regionu. Se zákazníky jsou v intenzivním 
kontaktu, aby včas a přesně zajistili požadavky zákazníků, informovali je o dění ve společnosti ASKO a.s. 
Řeší kompletní obchodní agendu. Dbají na vysoce profesionální, dlouhodobé obchodní vztahy založené 
na kvalitě servisu. 

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

I FASÁDY



Je samostatnou obchodní divizí společnosti ASKO a.s. Zaměřuje se na práci s developery, architekty 
a bytovými designery. Služby poskytuje i koncovým maloobchodním zákazníkům prostřednictvím 
moderního showroomu FloorFloor, který je v Praze, Na Pankráci 30A.
FLOORFLOOR.CZ,  facebook.com/floorfloor.cz/

I PALUBKY A OBKLADOVÉ PANELY I PODLAHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

I DVEŘE I ZAHRADNÍ NÁBYTEK I ZAHRADNÍ PROGRAM

I NÁTĚROVÉ, MONTÁŽNÍ HMOTY,   
  SPOJOVACÍ MATERIÁL

I DĚTSKÝ PROGRAM

I VŠE PRO DÍLNU

CENTRUM PODLAHOVÉHO DESIGNU 
FLOORFLOOR

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PŘI VÝBĚRU MATERIÁLU
ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE A CENY
ZAMĚŘENÍ, DOPRAVA, MONTÁŽ
SERVIS V OBLASTI ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY
ZÁZEMÍ PRO DEVELOPERY, ARCHITEKTY A BYTOVÉ DESIGNÉRY



ASKO a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
T  +420 271 017 160   E  asko@asko-as.cz
Eshop  drevar.cz 
asko-as.cz I facebook.com/vase.asko

FloorFloor Centrum podlahového designu
Na Pankráci 30A, 140 00 Praha 4
T  +420 222 939 851   E   kontakt@florfloor.cz
floorfloor.cz I facebook.com/floorfloor.asko

Vyhrazujeme si právo na opravu chyb.

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení jsou vyhrazeny. 


