
MOBILIÁŘ  

 
 

NÁZEV VÝROBKU  OBRÁZEK  
   

TP1C02-404  golfové vozítko  houpadlo 4-
pružina   
Tomovy parky  

 

 

   

TP1 I02-001   sestava Strážní věž se 
skluzavkou     
Tomovy parky  

 

 

   

TP3D00-013  dřevěná lavička 
Tomovy parky  

 

 

   

Víceúčelové hřiště tartan s oplocením 

 

   

 

Lavička Start Rex Brno 
REX BRNO    

Odpadkový koš Bestor     
REX BRNO    

 
 
 
 

    



„ČERNOVOUSOVA VĚŽ“   TP1I03-103

 

 

Katalogové číslo TP1I03-103 

Sestava obsahuje 

lezecí stěna s prořezávanými chyty 

věžička s plošinkou 

síťová stěna 

žebřík nakloněný 

kůlová konstrukce kotvená do terénu 

skluzavka 

Věková skupina od 3 do 15 let 

Výška plošiny 100 cm 

Výška konstrukce cca 205 cm 

Prostor pro prvek vč. ochranné zóny cca 740 x 430 cm 

Kritická výška pádu 160 cm 

Dopadová plocha 
pro výšku pádu od 1 do 2 m - bezpečnostní povrch 15 m2

pro výšku pádu do 1 m - trávník cca 10 m2 

Poznámka 

certifikováno v SZÚ s. p. Brno, ruční výroba 

vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky

akátové a dubové broušené dřevo 

vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 

bočnice skluzavek je zhotovena z dubového řeziva

   

 

 

 



PSÍ PISOÁR 

http://www.psizachody.cz/psi-pisoar/ 

Revoluční novinka Psí pisoár vymezuje pejskům místo, kde je čůrání vhodné a tím, 
že uvnitř pisoáru zůstávájí zbytky moči, je toto místo pro pejsky dostatečně 
zajímavým pro každodenní potřebu. Psí pisoár můžete umístit jak na soukromou 
zahradu tak na veřejné prostory, do parků, před hotely, do vetrinárních nebo PET 
center. Chcete vědět, jak vlastně celý princip funguje? 

 

Celý produkt je chráněn užitným vzorem PUV 2011-24078. Tělo pisoáru je dutá 
trubka dřevěná 2 či plastová s otvory 3. Otvory umožňují prostup moči dovnitř. 
Moč je zachytáváná v  v záchytné nádržce (4). Přebytečná moč je odvedena z těla 
pisoáru přepadem či odpadem (5), který se dá napojit pomocí gumové hadičky do 
kanalizace nebo se volně vsákne do půdy. Tím je zajištěné, aby i za deště zůstala 
pachová stopa uvnitř a nedošlo ke smytí.Psí pisoár je nahoře ukončen víčkem (1). 
Ukotvení probíhá pomocí patky. Patka se připevní do zemně hřeby nebo šrouby, 
podle typu podloží. 

Můžete namítnout, že budováním psích pisoárů nebo psích záchodů může narůst 
charakterický pach v dané lokalitě. Náš systém je koncipován tak, aby v nádržce 
vždy zbyla moč – tím pádem psy láká zde čůrat. Psi tedy svou potřebu vykonávají 
kontrolovaně, na vyhrazeném místě a jeho údržbou (např. při dešti se umyje samo 
zvenčí, pokud je sucho tak občasným oplachem, atd.). Dostaví se efekt, že ostatní 
místa uchráněna značením psům Vám budou dělat radost a zjistíte jak jednoduché je 
ochránit místa na kterých Vám záleží. 

Psí pisoár je možné umístit nebo využít: 

zahrady a předzahrádky 

parky, lesoparky, veřejná prostranství 

psí výběhy, psí cvičiště 

před budovy 

do psích záchodů 

sídlištní celky 

 


