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SL208063

Odpadkový koš
- natural
Cena: 18 360 Kč
na str. 1211

SL950474

Lavička z 
recyklovaného 
plastu
- s opěradlem - šedá
Cena: 23 190 Kč
na str. 1211

MP1053

Trojúhelník na 
lezení
Cena: 112 340 Kč
na str. 1206

SL208080

Piknikový stůl 
JUNIOR - výška 
sedu 29 cm
Cena: 40 400 Kč
na str. 1210

NVG12319

Domeček Midi
Cena: 97 150 Kč
na str. 1196

NVG070

Lokomotiva 
s vagónem
Cena: 110 150 Kč
na str. 1199

M - Detske ihriska-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   1178 10. 8. 2021   11:11:42



1179

Z D A R M A

Dětská hř iště

O B S A H
OBSAH DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ........................................................................... 1178 - 1179

PRUŽINOVÉ HOUPAČKY......................................................................... 1180 - 1183

SESTAVY - TŘÍDA PROFI .......................................................................... 1184 - 1195

SESTAVY - TŘÍDA KLASIK ........................................................................ 1196 - 1201

KOLOTOČE  ....................................................................................................... 1201

DOPLŇKY K HŘIŠTÍM .............................................................................  1202 - 1213

Při objednávce nad 39 900 Kč ze sekce Dětská hřiště je 

poštovné a montáž
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Výhody HDPE materiálu:

ZDARMA ! 

Dětská hřiště
P

ru
ži

n
o

vé
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a

č
ky

Pružinové houpačky z HDPE

Všechny nabízené pružinové houpačky splňují Evropské normy EN 1176 a EN 1177.

Pružinové houpačky jsou vyrobeny 
z vysoce odolného plastového materiálu HDPE. 

STÁLOST BAREV -  i po dlouhých letech užívání si houpačka zachová 
původní barvu

ODOLNOST - materiál je snadno čistitelný 
NEABSORBUJE VODU - nevydouvá se a nepraská 
NELÁME SE - díky výrobnímu procesu je materiál velmi pevný

MP086 11 420 Kč

Kohout
MP087 11 420 Kč

Koník 
MP088 11 420 Kč

Rybka 

MP089 11 420 Kč

Motorka 2 
MP090 11 420 Kč

Motorka 3 

Upevnění do země je vhodné pro 
všechny typy pružinových houpaček. 

Výhodou je, že kovový podstavec
v zemi je stabilnější, je upevňován do 

určité hloubky a pružina na povrchu je 
méně namáhána.

Bezpečnostní zóna je oblast kolem daného produktu, která by se neměla narušit jiným produktem nebo pevným segmentem. 
Tato zóna slouží k zamezení zranění dětí a pro ochranu jejich bezpečné hry. Rozměry jsou udávané v cm.

Rozměry pružinových houpaček a nákresy bezpečnostních zon

Platí pro pružinové houpačky:
MP086 až MP090

Bezpečnostní zóna:
průměr 350 cm

Sedátko ve výšce 
max: 55 cm

Platí pro pružinové houpačky:
MP070 až MP081

Bezpečnostní zóna:
průměr 380 cm

Sedátko ve výšce 
max: 55 cm

Už při objednávce 2 a více kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava
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MP070 14 290 Kč

Hroch 
MP071 14 290 Kč

Ježek 
MP072 14 290 Kč

Slon 

MP074 14 290 Kč

Hlemýžď 
MP075 14 290 Kč

Žralok 
MP073 14 290 Kč

Letadlo 

MP076 14 290 Kč

Motýl
MP077 14 290 Kč

Panda 
MP078 14 290 Kč

Lev 

MP080 14 290 Kč

Žabka 
MP081 14 290 Kč

Jablko 
MP079 14 290 Kč

Autobus 

Už při objednávce 2 a více kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava
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Výhody HDPE materiálu:

ZDARMA ! 
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Dětská hřiště
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Pružinové houpačky z HDPE

Vyrobeno 
z HDPE !

Žirafa
Celková výška: 90 cm, výška sedu: 46 cm

 NVG034  11 420 Kč

Slon
Celková výška: 78 cm, výška sedu: 42 cm

 NVG0354  13 690 Kč

Ryba
Celková výška: 78 cm, výška sedu: 42 cm

NVG0353  13 690 Kč

Žába
Celková výška: 78 cm, výška sedu: 42 cm

 NVG0355  13 690 Kč

Delfín
Celková výška: 74 cm, výška sedu: 42 cm

 NVG0352  13 690 Kč

Koník
Celková výška: 87 cm, výška sedu: 46 cm

 NVG032  11 420 Kč

Skůtr
Celková výška: 80 cm, výška sedu: 46 cm

 NVG035  11 420 Kč

Kohout
Celková výška: 84 cm, výška sedu: 46 cm

 NVG033   11 420 Kč

Všechny nabízené pružinové houpačky splňují Evropské normy EN 1176 a EN 1177.

Pružinové houpačky jsou vyrobeny 
z vysoce odolného plastového materiálu HDPE. 

STÁLOST BAREV -  i po dlouhých letech užívání si houpačka zachová 
původní barvu

ODOLNOST - materiál je snadno čistitelný 
NEABSORBUJE VODU - nevydouvá se a nepraská 
NELÁME SE - díky výrobnímu procesu je materiál velmi pevný

pružina houpaček
z této str. 

je ukotvena 
přímo do betonové 

kostky, která se vkládá 
do země

Už při objednávce 2 a více kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava

Rozloha bezpečnostní zóny je 
uvedena u každé houpačky.
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MP058A
Jeep

250

110

MP1002

Helikoptéra 1

HDPE 

MP1006

220

100

ZDARMA ! 

Surf

Na 4 
pružinách

Na 4 
pružinách

Na 3 
pružinách

Na 4 
pružinách
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90 950 Kč

Systém upevnění
Jeep, Helikoptéra 1, Surf:

Bezpečnostní zóna: 
550 x 460 cm

Pružinové houpačky pro větší skupinu dětí
Všechny houpačky splňují Evropské normy EN 1176.

Určeno pro děti
ve věku 3-12 let

Celková výška: 150 cm.

Bezpečnostní zóna: 
410 x 500 cm

66 950 Kč

61 230 Kč

Bezpečnostní zóna: 
520 x 400 cm

Celková výška: 250 cm.

Určeno pro děti
ve věku 3-12 let

Houpačky jsou ideální pro malá dětská hřiště a s jistotou zabezpečí
obrovský kus zábavy pro velkou skupinu dětí.

Už při objednávce 1 ks Pružinových houpaček pro větší skupinu dětí je montáž a doprava

MP1058 86 780 Kč

Skupinová pružinová houpačka
Rozměr: 370 x 120 x 110 cm.
Bezpečnostní zóna: 670 x 420 cm.
Výška pádu: 60 cm.
Věková kategória: 3 - 12 rokov.

Určeno pro děti
ve věku 3-12 let
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Dětská hřiště

při objednávce nad 39 900 Kč
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Všechny nabízené venkovní sestavy splňují 
Evropské normy EN 1176 a EN 1177.

Všechny kovové části jsou 
galvanizovány a ošetřeny 

práškovou barvou, což je chrání 
před nepříznivými

povětrnostními podmínkami
a korozí.

Dřevěné nosné prvky jsou 
vyrobeny z kvalitního lepeného 

borovicového dřeva 
a speciálně upravené, aby získali 

větší pevnost a odolnost. 
Jsou malované speciálními 

ekologickými barvami, které 
chrání dřevo před vlhkostí.

Speciální kovové kotvy
zabraňují kontaktu dřevěných 

prvků přímo se zemí,
což prodlužuje životnost

celých sestav.
Kotvy jsou vsazeny do země.

Všechny frontální šrouby 
jsou zabezpečeny plastovými 

záslepkami, což zvyšuje 
bezpečnost a zároveň doplňuje 

estetiku sestav.

Stříšky, bezpečnostní panely
a stěny jsou vyrobeny

z HDPE desek.
Jejich velkou výhodou je stálost 

barev. Materiál neabsorbuje vodu, 
nevydouvÁ a neláme se.

VÝHLED - na sestavě je místo, ze kterého dítě může
 pozorovat okolí na hřišti.

SKLUZAVKA - sestava obsahuje skluzavku.

HOUPÁNÍ - na části sestavy je možné se houpat.

ROVNOVÁHA - sestava obsahuje přechody, kde si děti
 zdokonalují rovnováhu.

VÝSTUP - na sestavě jsou schody nebo jiné převýšení.

LEZENÍ - sestava umožňuje dětem lezení.

PLAZENÍ - na sestavě jsou místa, které dítě projde 
 pouze pomocí plazení nebo „po čtyřech“.

HRY - části sestavy plní dodatečné edukační
 funkce.

UKRÝVÁNÍ - na sestavě jsou místa, kde se dá ukrýt.

ZÁRUKA NA HŘIŠTĚ:
- do 24 měsíců výrobce bezplatně odstraní:  
a) vady impregnovaného dřeva vzniklé při výrobě
b) vzniklé chyby pružin, ocelových spojů a plastových prvků
c) chyby vzniklé v procesu výroby na všech pohyblivých částech

- Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly vandalismem, krádeží, nesprávným užíváním 
 nebo přirozeným opotřebením materiálu 

Třída
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kód sestavy: NVG02P

SESTAVA Skluzavka 2

Sestava pro 5 dětí 
ve věku 3-14 let

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Sestava pro 4 děti 
ve věku 3-14 let

kód sestavy: NVG01P

SESTAVA Skluzavka 1

59 350 Kč

77 690 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída

Třída

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Skluzavka SLON

kód sestavy: NVG115

Sestava pro 4 děti 
ve věku 2-14 let

Třída

63 990 Kč
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Dětská hřiště

při objednávce nad 39 900 Kč
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Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Sestava pro 3 děti 
ve věku 3-14 let

kód sestavy: NVG102

SESTAVA 2

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

50 350 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG12326

SESTAVA Domeček se skluzavkou 

Sestava pro 5 dětí 
ve věku 3-14 let

63 190 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG1018

SESTAVA Orbis 1018 

119 100 Kč

Sestava pro 9 dětí 
ve věku 3-14 let

Třída

Třída

Třída
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Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG12343

SESTAVA Hasičská věž Sestava pro 12 dětí 
ve věku 3-14 let

Třída

113 790 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG1236

SESTAVA Quadro 1236 

Sestava pro 13 dětí 
ve věku 3-14 let

Třída

156 790 Kč

M - Detske ihriska-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   1187 10. 8. 2021   11:12:11



1188 POŠTOVNÉ a MONTÁŽ ZDARMA

Dětská hřiště
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kód sestavy: NVG1271

SESTAVA Quadro 1271 

Sestava pro 20 dětí 
ve věku 3-14 let

269 990 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG1137

SESTAVA Orbis 1137 

Sestava pro 8 dětí 
ve věku 3-14 let

130 120 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída

Třída
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kód sestavy: NVG1140

SESTAVA Orbis 1140 

Sestava pro 14 dětí 
ve věku 3-14 let

Třída

147 690 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG1254

SESTAVA Quadro 1254 

Sestava pro 20 dětí 
ve věku 3-14 let

182 190 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída
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Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG1246

SESTAVA Quadro 1246 

Sestava pro 11 dětí 
ve věku 3-14 let

138 650 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Sestava pro 40-45 dětí 
ve věku 3-14 let kód sestavy: NVG1492

561 990 Kč
SESTAVA 

Kolumbova Loď

Třída

Třída
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Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG4226

SESTAVA Lezecký okruh 

Sestava pro 6 dětí 
ve věku 3-14 let

129 000 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Třída

kód sestavy: NVG4318MP

kód sestavy: NVG4301

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Sestava pro dětI 
ve věku 3-14 let

Sestava pro děti 
ve věku od 7 let

SESTAVA LANOVÝ 
ŽEBŘÍK

SESTAVA LANOVÁ 
PYRAMIDA

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

39 950 Kč

71 200 Kč
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Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG12319

Domeček Midi

Sestava pro 10 dětí 
ve věku 3-14 let

97 150 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG12318

Domeček Mini 

Sestava pro 5 dětí 
ve věku 3-14 let

46 390 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Třída

Třída
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NVG4244EP 90 250 Kč

Tunelový most
Rozměr: 4,82 x 0,94 x 1,71 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 7,82 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,71 m.
Věková kategorie: 3+ 

NVG4239EP 93 100 Kč

Tunel s lezeckou stěnou
Rozměr: 3,16 x 0,94 x 2 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 6,16 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,9 m.
Věková kategorie: 5+ 

NVG4237EPZ 83 690 Kč

Dřevěný tunel se schody
Rozměr: 4,09 x 0,94 x 1,61 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 7,09 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,58 m.
Věková kategorie: 4+ 

NVG11812MK 59 720 Kč

Pohyblivý most
Rozměr: 2,62 x 0,73 x 1,04 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 5,62 x 3,73 m.
Výška pádu: 0,21 m.
Věková kategorie: 4+ 

NVG4236EPZ 84 420 Kč

Lanový most s podkladem
Rozměr: 4,00 x 0,94 x 1,56 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 7,00 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,57 m.
Věková kategorie: 4+ 

NVG4219E 67 180 Kč

Pohyblivý most s podkladem
Rozměr: 4,73 x 1,05 x 1,32 m (DxŠxV).
Bezpečnostní zóna: 7,75 x 4,07 m.
Výška pádu: 0,59 m.
Věková kategorie: 4+ 
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Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG11238

SESTAVA Orbis Mini 2

Sestava pro 9 dětí 
ve věku 3-14 let

116 490 Kč

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

kód sestavy: NVG12279

Lokomotiva

Sestava pro 3 děti 
ve věku 3-14 let

71 990 Kč

kód sestavy: NVG12284

Vagon 

Sestava pro 2 děti 
ve věku 3-14 let

46 850 Kč

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída
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NVG070 110 150 Kč

Lokomotiva s vagónem
Rozměr: 4,70 x 1,10 x 1,65 m.
Bezpečnostní zóna: 6,60 x 3,10 m.

Kompletní sortiment dětských hřišť nabízených naší společností
naleznete na www.nomiland.cz

NVG3623 13 200 Kč

Tabule Dino 
Rozměr: 115 x 83 cm.

NVG7203 7300 Kč

Venkovní labyrint
- Domeček 
Rozměr: 111 x 67 cm.

NVG7209 11 000 Kč

Venkovní labyrint
- Květinky 
Rozměr: 111 x 67 cm.

NVG7208 14 480 Kč

Venkovní labyrint
- Tvary 
Rozměr: 111 x 67 cm.

NVG7204 9300 Kč

Venkovní prvek
- Auto 
Rozměr: 111 x 67 cm.

NVG7205 14 800 Kč

Venkovní labyrint
- Bludiště 
Rozměr: 111 x 67 cm.

NVG3619 19 190 Kč

Piškvorky 
Rozměr: 140 x 76 cm.

NVG0360 16 390 Kč

Houpačka na kovovém podstavci
Rozměr: 3,00 x 0,44 x 0,78 m.
Bezpečnostní zóna: 6,00 x 3,5 m.
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Dětská hřiště
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Všechny nabízené 
venkovní sestavy splňují 

Evropské normy EN 1176.

ZÁRUKA NA IHRISKÁ:
- v období 24 měsíců výrobce bezplatně odstraní:  
a) chyby impregnovaného dřeva vzniklé procesem výroby
b) vzniklé chyby pružin, ocelových spojů a plastových ochranných prvků
c) chyby vzniklé procesem výroby u všech pohyblivých částí

- Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly vandalismem, krádeží, 
nesprávným užíváním nebo přirozeným opotřebením materiálu

VÝHLED - na sestavě je místo, ze kterého dítě může 
 pozorovat okolí na hřišti.

KLOUZAČKA - zostava obsahuje klouzačku.

HOUPÁNÍ - na části sestavy je možné se houpat.

ROVNOVÁHA - zostava obsahuje přechody, kde si děti 
 zdokonalí rovnováhu.

VÝSTUP - na sestavě jsou schody nebo jiná 
 převýšení.

PLAZENÍ - na sestavě jsou místa, které dítě projde 
 pouze pomocí plazení nebo „po čtyřech“.

SCHOVÁVÁNÍ - na sestavě jsou místa, kde se dá 
 schovat.

HRY - části sestavy plní dodatečné edukační 
 funkce.

LEZENÍ - sestava umožňuje dětem lezení.

Použité kovové kotvy 
JE nutné Vsadit do země 
do hloubky min. 60 cm 

a zabetonovat, 
čímž se zaručí Stabilita 

a dlouhověkost 
exteriérových prvků.

Všechny frontální šroubky 
jsou zabezpečené plastovým 

zaslepením, což zvyšuje 
bezpečnost a zároveň doplňuje 

estetiku sestav.

Všechny kovové části (trubky, žebříky, 
řetězy, úchyty...) jsou pozinkované 

a ošetřené dvojitou práškovou 
vrstvou barvy, což je chrání před 

nepříznivými povětrnostními 
podmínkami a korozí.

Stříšky, bezpečnostní panely,
stěny, podlahy domků, sedátka 
laviček a dekorace na hřištích

jsou vyrobeny z z vysoce kvalitních 
HDPE desek. Jejich velkou výhodou je 
stálost barev. Materiál neabsorbuje 

vodu, nevzdouvá se a neláme se. 

Třída

Základní konstrukce je 
vyrobena z ocelových 
hranolů, které jsou 

pozinkované a ošetřené 
práškovou barvou. 
Kovová konstrukce 
zajišťuje stabilitu

a dlouhověkost zestav.
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Vláček 

MP1003 115 500 Kč 

Maximální výška pádu: 30 cm. 
Povrch bezpečnostní zóny není nutný.

Třída

Vhodné pro dětí 
ve věku 3-12 let

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Helikoptéra se skluzačkou 

MP1023 96 690 Kč 
Maximální výška pádu: 60 cm. Povrch 
bezpečnostní zóny je nutný v podobě 
syntetické látky (guma, uměla tráva) 
nebo 30 cm tlusté vrstvy štěrku nebo kůry.

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Domeček 4 

MP1022 70 890 Kč 
Maximální výška pádu: 15 cm. 
Povrch bezpečnostní zóny není nutný.

Vhodné pro dětí 
ve věku 3-12 let

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna
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Třída

MP1061 155 890 Kč

Velká sestava na lezení 
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit v 
podobě syntetického materiálu (guma, umělá tráva) 
nebo 30 cm štěrku, písku, dřevní štěpky nebo kůry.
Rozměr sestavy: 620 x 480 cm.
Maximální výška volného pádu: 190 cm.
Celková výška: 200 cm.
Rozměr bezpečnostní zóny: 920 x 780 cm.

Vhodné pro děti 
ve věku 3-12 let

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída

Průlezka 6-bok PLUS 

MP1024 98 120 Kč 
Povrch bezpečnostní zóny je nutný v podobě 
syntetické látky (guma, uměla tráva) 
nebo 30 cm tlusté vrstvy štěrku nebo kůry.

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Vhodné pro dětí 
ve věku 3-12 let
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Třída

Výletní loď 

MP1004 122 560 Kč 
Maximální výška pádu: 50 cm. Povrch 
bezpečnostní zóny je nutný v podobě 
syntetické látky (guma, uměla tráva) 
nebo 30 cm tlusté vrstvy štěrku nebo kůry.

Sestava Versus 

MP1007 194 730 Kč 
Maximální výška pádu: 120 cm. Povrch 
bezpečnostní zóny je nutný v podobě 
syntetické látky (guma, uměla tráva) 
nebo 30 cm tlusté vrstvy štěrku nebo kůry.

Vhodné pro dětí 
ve věku 3-12 let

Vhodné pro dětí 
ve věku 3-12 let

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna
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Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

MP1062 40 750 Kč

Lezecká stěna - Domeček
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit 
v podobě syntetického materiálu (guma, 
umělá tráva) nebo 30 cm štěrku, písku, 
dřevní štěpky nebo kůry.
Rozměr: 295 x 122 cm.
Celková výška: 159 cm.
Maximální výška volného úpadku: 159 cm.
Rozměr bezpečnostní zóny: 595 x 472 cm.

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Vhodné pro děti 
ve věku 3-12 let

MP1053 112 340 Kč

Trojúhelník na lezení 
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit 
v podobě syntetického materiálu (guma, 
umělá tráva) nebo 30 cm štěrku, písku, 
dřevní štěpky nebo kůry.
Maximální výška volného pádu: 162 cm.
Celková výška: 162 cm.

Třída

Vhodné pro děti 
ve věku 3-12 let

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

Třída

MP1031 156 290 Kč

Sestava Versus Pirát 
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit 
v podobě syntetického materiálu (guma, 
umělá tráva) nebo 30 cm štěrku, písku, 
dřevní štěpky nebo kůry.
Maximální výška volného pádu: 100 cm.
Výška plošiny: 100 - 140 cm.
Celková výška: 300 cm.
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Vhodné pro děti 
ve věku 3-12 let

Třída

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

MP1056 19 930 Kč

Rovnovážná houpačka pro dvě děti
- kovová 
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit 
v podobě syntetického materiálu (guma, umělá tráva) nebo 30 
cm štěrku, písku, dřevní štěpky nebo kůry. Maximální výška 
volného pádu: 95 cm.
Celková výška: 125 cm.
Věková kategorie: 3 - 12 let.

Rozměry sestavy + Bezpečnostní zóna

MP1057 47 940 Kč

Rovnovážná houpačka pro 4 děti
Povrch bezpečnostní zóny je potřeba vytvořit v podobě syntetického 
materiálu (guma, umělá tráva) nebo 30 cm štěrku, písku, dřevní štěpky 
nebo kůry. Maximální výška volného pádu: 90 cm.
Celková výška: 86 cm. Věková kategorie: 3 - 12 let.

Kolotoče
Nabízíme jednoduché kolotoče na kovovém podstavci, které jsou v mateřských školách mimořádně 

oblíbené. Není nutné je betonovat, stačí kovovou konzolu zakopat do země do hloubky cca 60 - 85 cm.
V případě potřeby stabilitu kolotoče zvýší již 10 cm vrstva betonu.

Konstrukce je vyrobená z pozinkované oceli, která je následně stříkaná práškovou barvou.
Všechny nabízené kolotoče splňují Evropské normy EN 1176.

MP064 44 950 Kč

Kruhový kolotoč se sedadly
Kolotoč má maximální výšku pádu 80 cm, 
proto je jako podklad dostatečný travnatý porost.
Průměr kolotoče: 1,50 m. Výška kolotoče: 80 cm.
Průměr bezpečnostní zóny: 5,60 m.

MP1047 35 670 Kč

Kolotoč se zábradlím 
Průměr: 150 cm.
Celková výška: 80 cm.
Bezpečnostná zóna: 550 cm.
Výška pádu: 80 cm.
Věková kategorie: 3 - 12 let.

NVG04010 42 950 Kč

Kruhový kolotoč 
Průměr: 120 cm.
Celková výška: 1 m.
Bezpečnostná zóna: 520 cm.
Výška pádu: 1 m.
Věková kategorie: 7 - 14 let.

NVG04013 95 780 Kč

Kruhový kolotoč se sedátkem 
Průměr: 150 cm.
Celková výška: 1 m.
Bezpečnostná zóna: 550 cm.
Výška pádu: 1 m.
Věková kategorie: 7 - 14 let.
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LAHZ001 35 360 Kč

Konstrukce na závěsnou houpačku 
+ 1 rovná houpačka 
Konstrukce i uchycení jsou vyrobeny z materiálů 
odolných povětrnostním vlivům. 
Rozměr: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7,5 x 2,6 m. 
Výška volného pádu: 1,4 m. 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAHZ002 37 750 Kč

Konstrukce na závěsnou 
houpačku + 1 bezpečnostní 
houpačka
Konstrukce i uchycení jsou vyrobeny z materiálů 
odolných povětrnostním vlivům. 
Rozměr: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7,5 x 2,6 m. 
Výška volného pádu: 1,4 m. 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAHZ003 47 050 Kč

Konstrukce na 2 závěsné houpačky 
+ 2 rovné houpačky
Konstrukce i uchycení jsou vyrobeny z materiálů 
odolných povětrnostním vlivům. 
Rozměr: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7,5 x 4 m. 
Výška volného pádu: 1,4 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAHZ004 49 460 Kč

Konstrukce na 2 závěsné houpačky 
+ 2 houpačky - rovná a bezpečnostní
Konstrukce umožňující houpání dvou různě starých 
dětí najednou. Konstrukce i uchycení jsou vyrobeny 
z materiálů odolných povětrnostním vlivům. 
Rozměr: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7,5 x 4 m. 
Výška volného pádu: 1,4 m 
Věková kategorie: od 1 - 14 let

LAHZ010 77 980 Kč

Konstrukce na houpačku 
+ 1 houpačka - hnízdo 
Konstrukce i uchycení jsou vyrobeny z 
materiálů odolných povětrnostním vlivům. 
Houpačka ve tvaru hnízda umožňuje houpání 
až 5 dětí najednou. 
Rozměr: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7,5 x 4 m. 
Výška volného pádu: 1,4 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAHV001 21 250 Kč

Váhadlová houpačka pro 2 děti
Houpačka má pevné kotvení. Madla jsou 
kovové a ošetřené práškovou barvou. Pro 
tlumení nárazů je houpačka již v základu 
vybavená gumovými dorazy. 
Rozměr: 3 x 0,4 x 0,6 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 6 x 3,4 m. 
Výška volného pádu: 0,4 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAK002 83 990 Kč

Kolotoč s lavičkou
Klasický kolotoč na sezení s průměrem 1,7 m. 
Pevné ložiska zajišťují hladký a plynulý chod kolotoče. 
Konstrukce plošiny je vyrobena z hliníkového protiskluzového 
plechu s prolisovanými výstupky pro vyšší bezpečnost a stabilitu 
dětí. Bezpečný, UV odolný a vysoce kvalitní plast v kombinaci 
s ocelovými madly, které jsou ošetřeny žárovým zinkováním a 
práškovou barvou komaxit. 
Rozměr: průměr: 1,7 x 0,8 m. 
Bezpečnostní zóna s průměrem 5,7 m. 
Výška volného pádu: 0,4 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAK005 53 650 Kč

Kolotoč na stání - velký
Klasický kolotoč na stání s průměrem 1,5 m. 
Pevné ložiska zajišťují hladký a plynulý chod kolotoče. 
Konstrukce plošiny je vyrobena z hliníkového 
protiskluzového plechu s prolisovanými výstupky pro vyšší 
bezpečnost a stabilitu dětí. Ocelové madla jsou ošetřeny 
žárovým zinkováním a práškovou barvou komaxit. 
Rozměr: průměr: 1,5 x 0,97 m 
Bezpečnostní zóna o průměru 5,7 m. 
Výška volného pádu: 0,1 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

houpačka 
je součástí 

houpačka 
je součástí 

houpačka 
je součástí 

houpačky 
jsou součástí 

houpačky 
jsou součástí 
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LADP005 34 320 Kč

Domeček - pískoviště
Je vyroben z lepeného dřeva ošetřen 
hlubokou impregnací proti povětrnostním 
vlivům. Střecha je z odolné plachtoviny. 
Rozměr: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna 4,45 x 4,21 m. 
Výška volného pádu: 0,24 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP010 77 420 Kč

Pískoviště s domečkem
Celý prvek je opatřen hloubkovou impregnací, což 
ušetří čas při jeho údržbě. Střecha a zábradlí 
je z kvalitního a odolního HDP plastu. 
Rozměr: 3,2 x 3,2 x 2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna 6,2 x 6,2 m. 
Výška volného pádu: 0,24 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP016 153 880 Kč

Pískoviště s dvěma domečky
Obsahuje školní tabule a velké počítadlo.
Střecha a zábradlí je z kvalitního a odolního 
HDP plastu. 
Rozměr: 3 x 3 x 2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 6 x 6 m. 
Výška volného pádu: 0,36 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP013 29 630 Kč

Pískoviště - čtverec  
Pro používání na veřejném prostranství a pro delší 
životnost je ošetřen hloubkovou impregnací.
Rozměr: 2 x 2 x 0,24 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 5 x 5 m. 
Výška volného pádu: 0,24 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP014 39 200 Kč

Pískoviště - šestiúhelník
Pro používání na veřejném prostranství a pro delší 
životnost je ošetřen hloubkovou impregnací. 
Rozměr: 3 x 3 x 0,24 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna 6 x 6 m. 
Výška volného pádu: 0,24 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP015 98 840 Kč

Pískoviště se stíněním 
Obsahuje šikovné lavičky po obvodu. Bočnice 
pískoviště jsou opatřeny hloubkovou impregnací, 
pevná plachta zajistí dostatek stínu. 
Rozměr: 3,3 x 3,3 x 2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 4,8 x 4,8 m. 
Výška volného pádu: 0,36 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP011 45 620 Kč

Pískoviště s herní plochou
Plocha je posuvná a nabízí značnou variabilitu využití. Bočnice pískoviště 
jsou opatřeny hloubkovou impregnací, pracovní deska je z vodovzdorné 
překližky. 
Rozměr: 2,2 x 2 x 0,4 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 5,2 x 5 m. 
Výška volného pádu: 0, 4 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let
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LADP002 67 340 Kč

Domeček s lavičkami
Střecha a zábradlí je z odolného HDP plastu.
Rozměr: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna 4,45 x 4,21 m. 
Výška volného pádu: 0,3 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAV1BA1 106 440 Kč

Skluzavka s podestou
Skluzavka na podestě se zábradlím, se šikmou 
lezeckou stěnou s úchyty a s kovovým žebříkem. 
Doplněna o kovovou tyč v místě nasedání pro větší 
bezpečnost. Zábradlí je z odolného HDP plastu. 
Rozměr: 2,9 x 1,95 x 1,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 6,4 x 5 m. 
Výška volného pádu: 0,99 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAV1VSBP1 122 620 Kč

Skluzavka s tunelem
Skluzavka s tunelem Ø 68 cm. Doplněna o kovovou 
tyč v místě nasedání pro větší bezpečnost. Střecha 
a zábradlí je z odolného HDP plastu. 
Rozměr: 2,9 x 1,05 x 2,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 6,4 x 4,1 m. 
Výška volného pádu: 0,99 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LALP008 129 250 Kč

Domeček na lezení
Obsahuje 4 stěny na lezení (různé techniky lezení).
Rozměr: 3,95 x 3,95 x 3,45 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 6,95 x 6,95 m.
Výška volného pádu: 0,99 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let 

LALP041 191 150 Kč

Lezecký domeček se skluzavkou
Obsahuje: žebřík, lezeckou stěnu, lanový žebřík, 
tyč na šplhání.
Rozměr: 4,9 x 2,05 x 3,75 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 8,9 x 6,05 m.
Výška volného pádu: 2 m.
Věková kategorie: 3 - 14 let 
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LAL2SBP1 245 460 Kč

Sestava s lanovým mostem
Obsahuje: dvě věže se zábradlím, síťový můstek, 
lezeckou síť, lezeckou stěnu s úchyty, skluzavku, kovový 
žebřík 2x. Střecha a zábradlí je z odolného HDP plastu. 
Rozměr: 5,8 x 1,05 x 2,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 9,3 x 4,1 m. 
Výška: volného pádu: 0,99 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAV2A2SP1 240 790 Kč

Sestava s tunelem
Obsahuje: podestu se skluzavkou 2x, síťovou 
lezeckou stěnu, lezeckou stěnu s úchytem, kovový 
žebřík 2x, prolézací tunel Ø 68 cm. 
Zábradlí je z odolného HDP plastu. 
Rozměr: 4 x 4,8 x 1,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 7 x 8,8 m. 
Výška volného pádu: 0,99 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAV2M2SBP1 262 840 Kč

Sestava s houpačkou
Obsahuje: dvě věže se zábradlím, síťový můstek, 
řetězovou houpačku, lezeckou síť, lezeckou stěnu s 
úchyty, skluzavku, kovový žebřík 2x.
Střecha a zábradlí je z odolného HDP plastu. 
Rozměr: 5,8 x 4 x 2,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 9,3 x 5,5 m. 
Výška volného pádu 0,99 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LAPP007 152 060 Kč

Sestava s lezeckou stěnou
Obsahuje: šikmou lezeckou stěnu s úchyty, kovový 
žebřík, lezeckou síť, skluzavku, nižší podestu se 
zábradlím.
Rozměr: 3,45 x 4,15 x 3,45 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 6,45 x 8,15 m.
Výška volného pádu: 2 m.
Věková kategorie: 3 - 14 let. 
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LASB008 49 960 Kč

Žebříkový most
Rozměr: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 4,9 x 4,05 m. 
Výška volného pádu: 0,3 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LASB009 41 270 Kč

Lanový most 
Rozměr: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 4,9 x 4,05 m. 
Výška volného pádu: 0,3 m
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LASB007 42 360 Kč

Dřevěný most
Rozměr: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v). 
Bezpečnostní zóna: 4,9 x 4,05 m. 
Výška volného pádu: 0,3 m 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LASB026 84 560 Kč

Sestava s pavoučí sítí
Obsahuje: lezeckou stěnu s úchyty, ručkovací žebřík, 
pavoučí síť a hrazdy. Dřevěné části jsou impregnované, 
kovové části jsou pozinkované, provazy z polyesteru 
s kovovým jádrem zajišťují dlouhou životnost herního 
prvku.
Rozměr: 4,25 x 1,05 x 2,5 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 8,25 x 6,05 m.
Výška volného pádu: 2,5 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let 

LALP055 149 880 Kč

Lezecká pyramida
Obsahuje: síťovou lezeckou stěnu 3x, šplhací lano.
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 3,2 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 6,5 x 6,5 m
Výška volného pádu: 2,5 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LALP039 64 730 Kč

Lezecký šestiúhelník
Obsahuje: lezeckou stěnu s úchyty, šplhací lanový 
žebřík, vertikální síťovou plochu, šplhací lano, 
kovový žebřík, hrazdu.
Rozměr: 2,05 x 1,8 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: průměr 6,05 m.
Výška volného pádu: 2 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let
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LADP034 33 450 Kč

Tabule s počítadlem
Vzhledem ke kovovým patkám a tlakově 
impregnovaným lepeným hranolem má dlouhou 
životnost. 
Rozměr: 2,7 x 0,12 x 1,8 m (d x š x v). 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP042 27 150 Kč

Piškvorky
Vzhledem ke kovovým patkám a tlakově 
impregnovaným lepeným hranolem má dlouhou 
životnost. 
Rozměr: 1,05 x 0,12 x 1,8 m (d x š x v). 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LADP037 35 840 Kč

Prohazovadlo Panák
Vzhledem ke kovovým patkám a tlakově 
impregnovaným lepeným hranolem má dlouhou 
životnost. 
Rozměr: 1,5 x 0,5 x 1,8 m (d x š x v). 
Věková kategorie: od 3 - 14 let 

LADP045 27 150 Kč

Zahradní počítadlo
Vzhledem ke kovovým patkám a tlakově 
impregnovaným lepeným hranolem má dlouhou 
životnost. 
Rozměr: 1,05 x 0,12 x 1,5 m (d x š x v). 
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LALP013 69 290 Kč

Lezecký čtyřstěn
Obsahuje: síťovou lezeckou stěnu, šplhací lano, 
šplhací lanový žebřík, kovový žebřík, lezeckou 
stěnu.
Rozměr: 1,75 x 1,75 x 2,05 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 5,75 x 5,75 m.
Výška volného pádu: 2 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let

LALP027 59 100 Kč

Lezecká stěna
Obsahuje: síťovou lezeckou stěnu, lezeckou stěnu s úchyty.
Rozměr: 1,85 x 1,25 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostní zóna: 5,85 x 5,25 m.
Výška volného pádu: 2 m.
Věková kategorie: od 3 - 14 let
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Kompletní sortiment dětských hřišť
nabízených naší společností

naleznete na
www.nomiland.cz

NVG067 9100 Kč

Tabule na kreslení 
Rozměr: 80 x 12 x 145 cm.

NVG0671 15 290 Kč

Dvojitá tabule 
Rozměr: 80 x 80 x 145 cm.

TS01682 4600 Kč

Tabule - Sada stromů
Tabule ve tvaru stromů, na které se dá psát nebo kreslit křídami. Netradiční tvar 
určitě okouzlí všechny děti. Díky použitému materiálu a úpravě jsou vhodné jak do 
místností, tak i do exteriéru. Připevňují se na stěnu pomoci předvrtaných dír.
Sada obsahuje 3 tabule. Rozměr: 80 x 100 cm (Š x V).

TS00805 4590 Kč

Tabule - Sada květů
Tabule ve tvaru květů, na které se dá 
psát nebo kreslit křídami. Netradiční 
tvar určitě okouzlí všechny děti. Díky 
použitému materiálu a úpravě jsou 
vhodné jak do místností, tak i do do 
exteriéru. Připevňují se na stěnu pomoci 
předvrtaných dír.
Sada obsahuje 5 tabulí. 
Rozměr: 80 x 100 cm (Š x V).

NVG0913 11 480 Kč

Koš na odpadky - kovový 
Rozměr: 50 x 50 x 115 cm.

NVG04403 22 790 Kč

Koš na hraní trojitý 
Trojitý koš určený pro venkovní 
použití. Masivní sloup vyžaduje základ 
v zemi. Koš s 1 vstupním otvorem a 3 
výstupními otvory. Vyrobeno z kovu, 
chráněné dodatečnou vrstvou zinku.
Výška: 2,05 m.
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NVG084 19 950 Kč

Stůl s lavičkami 
Rozměr: 136 x 120 x 64 cm.
Výška sedadla: 32 cm.

TY10501 1350 Kč

Zahradní stůl s lavičkami
- natural
Praktický zahradní stůl s lavičkami 
je vhodný na různé příležitosti, do 
exteriéru i to interiéru. Je vyroben 
z borovicového dřeva.
Stůl je přenosný.
Rozměr: 90 x 76 x 50 cm.
Výška lavičky: 28 cm.

LALPSO 10 420 Kč

Lavička s opěradlem
Konstrukce lavičky je vyrobena z oceli (kovový 
profil 40 x 40 mm). Dřevěné latě sedáku a opěradla 
jsou ze smrkového dřeva. Ocelová konstrukce je 
práškově lakovaná nebo žárově pozinkovaná. 
Nátěr latí je proveden opakovaně vnější lazurou. 
Lavičku je možné mít volně stojící bez ukotvení. 
Rozměr: 1,5 x 0,70 x 0,41 m.

LALDSO 10 100 Kč

Dřevěná lavička s opěradlem
Konstrukce: 3-vrstvý lepený borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm, 
úprava hloubkovou impregnace. Dřevěné latě sedáku a opěradla lavičky 
jsou ze smrkového dřeva. Nátěr latí je proveden opakovaně vnější 
lazurou. Lavička je určena pro zabetonování. 
Rozměr: 1,5 x 0,83 x 0,37 m.

LALPBO 8480 Kč

Lavička bez opěradla
Konstrukce lavičky je vyrobena z oceli (kovový 
profil 40 x 40 mm). Dřevěné latě sedadla jsou ze 
smrkového dřeva. Ocelová konstrukce je práškově 
lakovaná nebo žárově pozinkovaná. 
Nátěr latí je proveden opakovaně vnější lazurou. 
Lavičku je možné mít volně stojící bez ukotvení. 
Rozměr: 1,5 x 0,44 x 0,43 m.

LALDBO 9230 Kč

Dřevěná lavička bez opěradla
Konstrukce lavičky je 3-vrstvý lepený 
borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm. 
Úprava: hloubková impregnace. Dřevěné latě 
sedadla jsou ze smrkového dřeva. Nátěr latí je 
proveden opakovaně vnější lazurou. 
Lavička je určena pro zabetonování. 
Rozměr: 1,5 x 0,45 x 0,52 m.

LASSDMS 12 730 Kč

Sedací souprava - dřevo
Konstrukce stolu a laviček je 3-vrstvý lepený 
borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm. Úprava: 
hloubková impregnace. Dřevěné latě stolu a laviček 
jsou ze smrkového dřeva. Nátěr latí je proveden 
opakovaně vnější lazurou. 
Sedací souprava má připravené kovové patky pro 
zabetonování. 
Rozměr: 1,5 x 0,70 x 1,2 m.
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Piknikový stůl JUNIOR
Piknikový stůl svou velikostí dokonale odpovídá potřebám dětí. ideální 
řešení pro odpočinkové zóny. 
Výška sedu 29 cm - verze pro mateřskou školu: Rozměr: 150 x 150 cm. 
Výška sedu 39 cm - verze pro základní školu: 
Rozměr: 163 x 163 cm. 
Konstrukce: barva na zinek. 
Sedací plochy a stůl: dřevěné latě z exotického dřeva, tloušťka 22 mm, 
barevný lakovaný povrch. 
Usazení: na patkách.

SL208080 - výška sedu 29 cm 40 400 Kč

SL208085 - výška sedu 39 cm 43 990 Kč

Stromová lavička JUNIOR
Tato osmihranná lavička byla navržena na umístění kolem stromů speciálně 
na místech určených dětem. Maximum místa pro maximum zábavy! Vnější 
průměr: 200 cm. 
Výška sedu 27 cm - verze pro mateřské školy: 
Vnitřní průměr 124 cm. 
Výška sedu 39 cm - verze pro základní školy: 
Vnitřní průměr 91,5 cm. 
Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek. Sedací plocha a 
opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch. 
Usazení: na patkách.

SL299032 - výška sedu 27 cm 47 790 Kč

SL299030 - výška sedu 39 cm 61 900 Kč

Lavička s opěradlem JUNIOR
Tyto pestrobarevné lavičky jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly jak dětem z 
mateřských, tak dětem ze základních škol, a přinesly jim co nejvíce zábavy! 
Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek. Sedací plocha a 
opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch. 
Výška sedu 27 cm - verze pro mateřskou školu. 
Výška 39 cm - verze pro základní školu. 
Délka: 150 cm. 
Usazení: na patkách.

SL299002 - výška sedu 27 cm 12 120 Kč

SL299000 - výška sedu 39 cm 14 500 Kč

Lavička JUNIOR
Tyto pestrobarevné lavičky jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly jak dětem z 
mateřských, tak dětem ze základních škol, a přinesly jim co nejvíce zábavy! 
Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek. Sedací plocha 
a opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch. 
Výška sedu 27 cm - verze pro mateřskou školu. 
Výška 39 cm - verze pro základní školu. 
Délka: 150 cm. 
Usazení: na patkách.

SL594040 - výška sedu 27 cm 8650 Kč

SL594042 - výška sedu 39 cm 10 680 Kč

SL299010 12 900 Kč

Lavička MORA JUNIOR, 27 cm
Barevná a pevná lavička, která potěší děti ve 
školce. Konstrukce: litina, barva na zinek. Sedací 
plocha a opěradlo: exotické dřevo, barevný 
lakovaný povrch. Usazení: na patkách. 
Délka: 150 cm. 
Výška sedu: 27 cm.

SL208070 13 760 Kč

Odpadkový koš - barevný
Konstrukce: exotické dřevo. Povrchová 
úprava: jednobarevný nebo různobarevný 
lak. Vnitřní nádoba: součástí balení. 
Objem: 40 l. 
Průměr: 37 cm. 
Výška: 59 cm. 
Usazení: na patkách.
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SL208063 18 360 Kč

Odpadkový koš - natural
Konstrukce: latky z exotického dřeva, 
tloušťka 22 mm. Povrchová úprava: lazura 
na dřevo, světlý dub nebo mahagon. Vnitřní 
nádoba: součástí balení. 
Objem: 60 l. 
Průměr: 46 cm. 
Výška: 64 cm. 
Usazení: na patkách.

Odpadkový koš se stříškou - na patkách
Otevírání: vyklápěcí koš, odemknutí trojhranným klíčem. 
Usazení: na patkách. 
Kombinace dřeva a oceli. 
Konstrukce: ocel, dub, tloušťka 22 mm. 
Povrchová úprava: barva na zinek a lazura na dřevo. 
Rozměr: 50,2 x 34,4 x 95,3 cm. 
Objem: 50 l.

SL145510 - modrý 20 620 Kč

SL145744 - šedý 20 620 Kč

Odpadkový koš se stříškou - na zapuštění
Otevírání: vyklápěcí koš, odemknutí trojhranným klíčem. 
Usazení: přímým zapuštěním. 
Konstrukce: ocel a řezaný plech. 
Rozměr: 50,2 x 34,4 x 95,3 cm. 
Objem: 50 l.

SL594510 - modrý 19 000 Kč

SL594744 - šedý 19 000 Kč

Lavička z recyklovaného plastu
Sedací plocha z recyklovaného plastu.
Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek. 
Délka: 180 cm. 
Výška sedu: 45 cm. 
Usazení: na patkách.

SL963451 - modrá 15 800 Kč

SL963474 - sivá 15 800 Kč

Lavička z recyklovaného plastu
- s opěradlem
Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na 
zinek. Sedací plocha a opěradlo: recyklovaný plast. 
Usazení: na patkách. 
Délka: 180 cm.

SL950451 - modrá 23 190 Kč

SL950474 - šedá 23 190 Kč

LAOK001 8250 Kč

Odpadkový koš
Odpadkový koš je vyroben z oceli (kovový profil 40 
x 40 mm). Dřevěné latě jsou ze smrkového dřeva. 
Nátěr latí je proveden opakovaně vnější lazurou. 
Koš je určen pro zabetonování. 
rozměr: 
- samotný koš: ø 0,4 x výška 0,8 m. 
- vložka v koši: ø 0,33 x výška 0,5 m.
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při objednávce nad 39 900 Kč

D
o

p
lň

ky
 k

 h
řiš

tím

Stojan na koloběžky - nástěnný
6 místný stojan na koloběžky. 
Možnost uzamčení koloběžek. Zámky nejsou součástí balení. 
Usazení: na stěnu, 330 mm od země (spodní část). 
Konstrukce: žárově zinkovaný plech. 
Rozměr: 11 x 99 x 24 cm. 

SL204744 - šedý 8050 Kč

SL204510 - modrý 8050 Kč

SL204741 12 100 Kč

Stojan na koloběžky - na zem
6 místný stojan na koloběžky. 
Možnost uzamčení koloběžek. Zámky nejsou 
součástí balení. Usazení na zem na patky. 
Konstrukce: žárově zinkovaný plech. 
Rozměr: 11 x 99 x 24 cm.

SL204701  4 750 Kč

Stojan na kola ECO - 5 míst
5 místný stojan na kola. 
Konstrukce: úchytky ze žárově zinkované 
oceli. Usazování: položí se nebo se připevní 
k zemi přes otvory ø 13 mm v bočních 
páscích (šrouby nejsou součástí balení). 
Váha: 19 Kg.

Exteriérová vývěsková tabule, 120 x 160 cm
Jednoduchý a efektivní model pro všechny typy venkovních vývěsek, jednostranný nebo 
oboustranný. 
Sloupky: ocelová trubka ø 114 mm, zaoblený navařený vršek. 
Dvířka: výklopné se vzpěrami, vyměnitelné v případě vandalismu, bez nutnosti použít nářadí 
či demontovat vitrínu. Vodotěsné elastomerové těsnění. 
Sklo: bezpečnostní sklo, tloušťka 4 mm. 
Uzamčení: 2 bezpečnostní zámky umístěné na liště dvířek, 2 klíče. 
Usazení: montáž přímým zapuštěním. 
Rozměr: 120 x 160 cm.

SL571510 - modrá 58 220 Kč

SL571744 - šedá 58 220 Kč

LASNK4 14 100 Kč

Stojan na kola - 4 místa
Konstrukce je vyrobena ze dřeva (3-vrstvý 
borovicový impregnovaný lepený hranol (120 x 
120 mm). Spojovací materiál je nerezový nebo 
zinkovaný. Stojan se betonuje na patkách do země.
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Bezpečnostní plochy dětských hřišť podle
Evropské normy EN 1176

Druh podkladu Popis Minimální
vrstva

Maximálna výška
možného pádu

Beton / Kámen - - 60 cm

Udusaný povrch - - 60 cm

Travní trsy - - 100 cm

Trávník - - 100 cm

Kůra
Strojově rozemleté dřevo

(Bez materiálu imitující dřevo), bez kůry a listů.
Velikost od 5 mm do 30 mm.

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Dřevěné třísky Rozdrcená kůra jehličnanů.
Velikost od 20 mm do 80 mm.

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Písek Zrnitost 0,2 až 2 mm.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Štěrk Zrnitost 2 až 8 mm.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Umělý povrch Podle normy EN 1177 (certifikát HIC). - 300 cm

Gumová dlažba má hlavní použití na dětských hřištích kde ochrání děti při pádu z výšky až 2,5 m. Splňuje požadavky EN 1176 a EN 1177 týkajících 
se vybavení dětských hřišť. Aby jste zjistili, který produkt je pro Vás vhodný, je třeba určit HIC (kritickou výšku pádu), kterou by Vám měl poskytnout 

dodavatel hracích prvků, nebo si ji víte orientačně zjistit jednoduše odměřením výšky od země po nejvyšší část hracího prvku.
Následně si již víte vybrat vhodnou tloušťku gumové dlažby na dětské hřiště.

Gumová dlažba je vhodná alternativa k betonovým, asfaltovým, štěrkovým či jiným povrchům hřišť. Gumové dlažby vytvářejí příjemný vzhled, mají 
vynikající absorpční schopnosti, tlumí pád, jsou vodopropustné, pružné a lehké na údržbu 

GUMOVÁ DLAŽBA POD DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Výška 
pádu 

Tloušťka       
dlažby 

Rozměr 
kostky

Kód               
(červená 
barva)

Kód               
(zelená 
barva)

Cena: 1m2

60 cm 20 mm 1 x 1 m 1120R 1120G 1090 Kč
80 cm 25 mm 0,5 x 0,5 m 050525RT 050525GT 965 Kč
90 cm 30 mm 1 x 1 m 1130R 1130G 1400 Kč
100 cm 30 mm 0,5 x 0,5 m 050530RT 050530GT 1180 Kč
130 cm 40 mm 1 x 1 m 1140RS2 1140GS2 1450 Kč
140 cm 45 mm 0,5 x 0,5 m 050545RA 050545GA 1420 Kč
150 cm 50 mm 0,5 x 0,5 m 050550RA 050550GA 1550 Kč
160 cm 50 mm 1 x 1 m 1150RS2 1150GS2 1790 Kč
170 cm 55 mm 0,5 x 0,5 m 050555RA 050555GA 1590 Kč
180 cm 60 mm 0,5 x 0,5 m 050560RA 050560GA 1700 Kč
240 cm 70 mm 0,5 x 0,5 m 050570RT 050570GT 1800 Kč
250 cm 75 mm 0,5 x 0,5 m 050575RT 050575GT 1990 Kč

Cena dlažby je bez pokládky!

Cena dlažby je za 1m2 - objednávejte podle počtu metrů čtverečních 
(minimální množství je 1 m2)

Gumový obrubník
Gumový obrubník je vhodným ohrazením 
dětských hřišť z gumové dlažby.
Rozměr: 5 x 20 x 98 cm.
Hmotnost: 7,92 kg. 

520100R - červený 520 Kč

520100G - zelený 520 Kč

Stracený obrubník
Tvarovatelný stracený obrubník o výšce 45 mm je určený 
do zahrady jako okraj gumové dlažby. Plastový obrubník 
je velmi pevný a po nastřínutí zadního spevňovacího 
pásu je snadno tvarovatelný. Obrubník je označován 
i jako neviditelný, protože po zakomponování zůstane 
velmi nenápadný. Upevňuje se pomocí plastových 
hřebíků 003023.
Rozměr obrubníku: 1 m x 45 mm x 75 mm.
Rozměr hřebíku: 190 mm x 19 mm. 

003022 - obrubník 175 Kč

003023 - hřebík 11 Kč
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ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

J A K  O B J E D N A T ?
Při objednávkách, prosíme, uvádět čitelně název a kód zboží, Vaši přesnou adresu, tel. číslo, jméno zodpovědné osoby za objednávku 
a i Vaše identifikační číslo v klubu NOMILAND, které jsme Vám přidělili. Přijatou objednávku považujeme za závaznou. Změnit nebo doplnit 
objednávku můžete do 2 dnů od její zaevidování v naší firmě a to e-mailem na adrese nomiland@nomiland.cz. Aby objednávka nebyla 
zpracována dvakrát, použijte pouze jeden způsob objednání (přes e-shop, e-mailem, poštou nebo telefonicky). Dodavatel neručí za omyly 
objednavatele v objednávce.

V A Š E  O B J E D N Á V K Y  P Ř I J Í M Á M E :

Info o dostupnosti pouze na webových stránkách NOMIlandu !

Takto vidíte produkt, pokud je skladem: Takto vidíte produkt, pokud není skladem:

Torreta
Dostupnost:

již dnů
kód: BE22450 695 Kč

SKLADEM

199 Kč

Motýl
Dostupnost: do 20 dnů
kód: GO57899

E-MAILEM

TELEFONICKY POŠTOU

V pracovních dnech 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
597 822 951
597 822 950

Bezplatná infolinka
800 60 60 50

Objednávací formulář 
vyplňte a pošlete poštou.
NOMIland s.r.o. 
Vřesinská 828
742 83 Klimkovice 

nomiland@nomiland.cz

OBJEDNÁVKA PŘES E-SHOP

- RYCHLE
- POHODLNĚ
- JEDNODUŠE

Doporučujeme online nákup na našem E-shopu 
www.nomiland.cz

• možnost rychlé objednávky
• možnost vytvořit si nákupní seznam
• rychlá dostupnost ke všem potřebným informacím

Objednávky 
na nábytek a dětská hřiště

přijímáme pouze písemnou formou.
(e-mail, e-shop, pošta)

Telefonicky přijímáme objednávky 
pouze na Pracovní sešity, tiskoviny 

a ostatní produkty max. do 5 položek.

• dostupnost všech produktů najdete na našem webu
• předpokládaný termín dodání je viditelný u každého produktu

• možnost využití filtru: Rychlé dodání, t.z. předpokládané dodání do 5 dnů

• přibližný termín,
kdy bude produkt
skladem

NÁBYTEK Vám doruč íme

a také  smontu jeme

Při objednávce nábytku

v celkové hodnotě nad 39 900 Kč

je doprava ZDARMA.

● Montáž zdarma platí při zakoupení

 nábytku v hodnotě již od 39 900 Kč.

● Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž

na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.

Více info na str.  1215

doruč íme l

l  v y lož íme  l  smon tu jeme
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PLATBA

DODACÍ PODMÍNKY

DOPRAVA A MONTÁŽ ZBOŽÍ

DOPRAVA PRACOVNÍCH SEŠITŮ, TISKOVIN A TISKŮ

1. Mateřské a základní školy, státní organizace - zboží dodáváme na fakturu se splatností 14 dnů. Faktura je dodána se zbožím.
2. Soukromé osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku nebo po úhradě zálohové faktury. 

 Dětská hřiště a pružinové houpačky jsou dodávány a montovány individuálně po úhradě zálohové faktury.

 Nejvíc prodávané zboží máme na skladě. Ostatní zboží dodáváme cca do 30 pracovních dnů. Nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca 
do 8 týdnů. Aktuální doba dodání je uvedená u každého produktu na naší stránce www.nomiland.cz. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika 
dní zboží odevzdáme doručovací společnosti (pošta, spediční spol.). K této době je potřebné připočítat 1-5 pracovních dnů. Spotřebitel souhlasí s prod-
loužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží anebo jiné okolnosti vyžadují. Dodací lhůta dětských hřišť a pružinových houpaček je 
individuální po konzultaci se zákazníkem a dodání sa realizuje formou přijímacího protokolu. Nábytek je dodáván v demontu. 
V případě, že nemůžeme doručit všechno objednané zboží najednou, budete písemně informováni v dolní části faktury o tom, že Vámi objednané zboží 
dodáme později nebo je pro velký zájem vyprodané. Náklady na poštovné účtujeme jenom jednou. Z důvodu velkého zájmu o zboží (zejména v určitém 
období během roku, např. svátky, konec roku, začátek školního roku) nebo z důvodu opoždění dodání zboží ze strany dodavatele může dojít i k opoždění 
dodání zásilky. V tomto případe se Vám omlouváme. 
 Soukromý sektor - Zboží zasíláme formou dobírky nebo převodem (faktura je splatná před dodáním zboží), zboží expedujeme po zaplacení 
faktury. V případě, že některé zboží nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je skladem. Chybějící zboží 
dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši objednávku bereme jako vyřízenou. 
 1) Při dodávce objednaného zboží Českou poštou nebo spediční firmou je zapotřebí zboží řádně zkontrolovat, jestli není poškozené. Při zjištění 
jakéhokoliv poškození, je nutné toto reklamovat do 24 hod. od dodání na pobočce České pošty, která Vám zboží doručila (pokud Vám byla zásilka doručena 
poštou, za dopravu zodpovídá Česká pošta). V případě, že Vám zásilku doručila spediční firma, sepište reklamaci ihned při převzetí s přepravcem a ponechte 
si kopii reklamace. Je zapotřebí bezodkladně oznámit vzniklou událost naší společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v pořádku. 
 2) Při dodávce naší společností je zapotřebí zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě k nějakému poškození a případné závady a poškození ihned 
poznačit na dodací list. 
 3) Za záruční reklamaci se považuje ta reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se 
rozumí: použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku nebo nesprávnou 
manipulaci s výrobkem. 
 4) Při uplatňování reklamace postupujte následovně:
 I. Písemné oznámení o reklamaci: - prostřednictvím eshopu na www.nomiland.cz/reklamace - DOPORUČUJEME
     - e-mailem na adresu reklamace@nomiland.cz
     - poštou - na adresu firmy
 II. Reklamace oznámená e-mailem nebo poštou musí obsahovat:
 - údaje o odběrateli s telefonním číslem,
 - název a kód výrobku,
 - datum zakoupení (dodání) zboží a číslo faktury
 - popis reklamované závady s podrobným popisem a zasláním fotografie na e-mail reklamace@nomiland.cz.
 III. Na základě tohoto písemného oznámení se s Vámi spojí příslušný pracovník naší firmy a dohodne se s Vámi na dalším postupu, 
který povede ke zdárnému vyřízení reklamace. 
 5) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změna a provedení, která neovlivňuje vzhled a funkci, neopravňuje k námitkám a reklamacím.  
 6) Způsob zasílání zboží volíme takový, aby byla minimalizována možnost jeho poškození nebo změny jeho vlastností. 
 7) V případě navrácení zboží zpět na adresu firmy a to nejpozději do 14 dnů od doručení, musí být výrobek zabalen v původním obalu a nesmí být 
poškozen. Možnost navrácení se nevztahuje na použitý výtvarný materiál, publikace a na výrobky dodávané naší společností. Zboží nelze vrátit na dobírku. 
V případě zaslání vráceného zboží na dobírku společnost Nomiland zboží nepřevezme. 
 8) Postup v případě chybně objednaného zboží objednatelem a jeho vrácení naleznete na www.nomiland.cz.
 9) Podkladem pro všechny objednávky je vždy platný katalog. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn na nabízeném sortimentu 
jakož i právo na změnu barevnosti dekoru.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Při objednávce nad 2 990 Kč s produkty z Výtvarné výchovy, Tematických her a Didaktických pomůcek a her, Hudební výchovy a Pohybu (neplatí pro nábytek 
a interiérové   vybavení, molitanové sestavy, dětská hřiště) je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč).
2. Při objednávce objemnějšího zboží (nábytek, interiérové vybavení, molitanové sestavy) nad 39 900 Kč je doprava ZDARMA (jinak činí poštovné včetně 
balného 600 Kč).
3. Při objednávce zboží ze sekce Dětská hřiště (str. 1180 - 1213 - kromě pružinových houpaček a houpaček na str. 1201) v hodnotě nad 39 900 Kč je doprava 
a montáž ZDARMA. Jinak činí doprava a montáž 1 190 Kč.
4. Při objednávce 2 a víc kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava ZDARMA. Doprava a montáž za 1 ks je 1 190 Kč.
5. Při objednávce 10 a více ks dělících stěn je montáž ZDARMA. Při nižším počtu ks je montáž na požádání za poplatek 1 190 Kč.
6. Při každé objednávce v celkové hodnotě nad 39 900 Kč je poštovné ZDARMA.
7. a. Při nákupu nábytku od 39 900 Kč je montáž ZDARMA.
     b. Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.
     c. Při nákupu nábytku do 20 000 Kč montáž neposkytujeme.
8. V případě nepříznivého počasí nebo povětrnostních podmínek se montáž exteriérových dětských hřišť přesune na jiný termín.
9. V případě dodání zboží spediční společností dopraví kurýr objednané zboží k prvním uzamykatelným dveřím.

● Pracovní sešity pro předškoláky, příležitostní tiskoviny a tisky pro MŠ ze str. 16 - 21 v Hlavním Katalogu 2021-2022 se dodávají 
 mateřským školám přepravní službou nebo poštou. 
● Zasílají se samostatně, nezávisle od ostatního zboží z našeho katalogu do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. 
● Speciální akce: Již při objednávce sešitů nad 699 Kč je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč) - platí pouze pro    
objednávku sešitů. Poštovné včetně balného pro ostatní tisky a tiskoviny činí 99 Kč.
 ● Pro soukromné osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku, která je 150 Kč (platí pouze pro zboží ze str. 16 - 21 v Hlavním Katalogu 2021-2022). 
● Pracovní sešity, tiskoviny a tisky nelze nakupovat za klubové body.

Poznámky: 
● Neposkytujeme montáž na stěnu různých dekorací, koupelnových poliček a jiných nástěnných předmětů.
● Nábytek jen zkompletujeme, vzájemně nemontujeme, neukotvujeme do zdi. 
● Objemnější a těžší zboží (např. nábytek, molitanové sestavy...) dodáváme přepravní službou nebo vlastní dopravou.
● V případě platby na dobírku je poplatek 50 Kč.
● Podmínky montáže nábytku, exteriérových dětských hřišť a pružinových houpaček platí pouze pro MŠ a ZŠ.
● Podmínky pro poštovné zdarma a montáž zdarma se mohou dočasně měnit dle aktuálně probíhajících akcí, které budou zveřejněny 
na stránce www.nomiland.cz.
● Vzhledem k náročné situaci způsobené stálým, enormním a nepředvídatelným růstem cen materiálů a dopravy se můžou ceny produktů během platnosti 
tohoto katalogu měnit. Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.nomiland.cz
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Dodavatel: NOMILAND, s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, tel.: 597 822 951, 597 822 950, e-mail: nomiland@nomiland.cz
 www.nomiland.czOBJEDNÁVKA pozn.: Vyplňte hůlkovým písmem !

Odběratel: Plátce (pokud není stejný s odběratelem):

Str. Kód Název zboží Cena za ks Počet Celkem

Název:

IČO (povinný údaj): IČ DPH:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Ulice:

Město: PSČ:

Telefon: Datum:

Vaše číslo v Klubu NOMILAND (pokud máte):

Razítko a podpis

Název:

IČO (povinný údaj): IČ DPH:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Ulice:

Město: PSČ:

Telefon: Datum:

Razítko a podpis

Celková 
částka:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se spracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobných údajů. 
Potvrzuji, že uvedené údaje, nezbytné pro vybavení objednávky, jsou správné. 

ZDARMA od NOMILANDU: 
- doprava nábytku již od 39 900 Kč! 
- montáž nábytku již od 39 900 Kč!
- poštovné při objednávce již od 2 990 Kč! (s produkty z Výtvarné výchovy, Tematických her, Didaktických 
pomůcek a her, Hudební výchovy a Pohybu - neplatí pro nábytek a interiérové   vybavení, molitanové sestavy)
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Klub NomilandKlub Nomiland
1. 2.

3. 4.

ZDARMAPOŠTOVNÉ
U  N Á S  M Á T E

Na naši bezplatné lince 800 60 60 50 Vám naši pra-
covníci vždy ochotně poskytnou poradenství, poradí při 
výběru toho správného produktu a překonzultují s Vámi Vaše 
připomínky  a požadavky. 

Zboží do našeho katalogu vybíráme s ohledem na odbor-
nost a didaktickou hodnotu. Produkty jsou od renomovaných 
výrobců a jejich kvalitu neustále  sledujeme. Máme kvalitní  
a certifikovaný sortiment určený pro děti předškolního a škol-
ního věku. 

Pro výrobu nábytkového sortimentu jsou využívány pouze 
kvalitní materiály a spojovací komponenty, které podléhají 
přísné kontrole a splňují všechny normy týkající se bezpeč-
nosti a kvality. Díky tomu umíme nabídnout bezpečné a vyso-
ce kvalitní produkty s dlouhou dobou používání.
Nábytek je designován a vyráběn s důrazem na potřeby dětí 
v předškolním a školním věku.

Při každém nákupu zboží z našeho katalogu získáváte body 
na Váš osobní účet v Klubu NOMIland.
Podle dosažených bodů si můžete vybrat jakým způsobem si 
Vaše nasbírané body zaměníte:
► za množství produktů z našeho katalogu
► za LIDL poukázky
► za spotřební elektroniku a příslušenství
► za poštovné

Díky neustálému procesu zdokonalování a systémového 
řešení máme nejvíce prodávaný sortiment skladem během 
celého roku, jehož množství každoročně navyšujeme.

NEJŠIRŠÍ, NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SORTIMENT KVALITA PRODUKTŮ

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU DOSTUPNOST PRODUKTŮ

KLUB NOMILAND

MONTÁŽ ZDARMA BEZPLATNÁ INFOLINKA

POŠTOVNÉ A DOPRAVA ZDARMA

Nákupem na jednom místě získáte nejlepší cenu - ušetříte
náklady za dopravu a získáte mnoho dalších výhod. 

Nabízíme kompletní sortiment pro mateřské školy, družiny, 
mateřská centra, dětské hřiště a centra volného času. Část 
produktů je vhodná i pro základní školy. U nás najdete vše od 
nábytkového vybavení, přes tematické hry, didaktické a na-
učné pomůcky, pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, 
potřeby pro pohybové aktivity, jakož i exteriérové vybavení 
v podobě dětských hřišť.

Každoročně nasloucháme našim zákazníkům a přidáváme 
do naší nabídky produkty, které jsou žádané, naučné a ino-
vativní. Vše s důrazem na potřeby dětí a našich zákazníků.

Společnost NOMIland s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek během platnosti aktuálního katalogu. Aktuální naleznete na  www.nomiland.cz.
Barvy produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá vliv na jejich celkový charakter a funkčnost.

Zobrazování zboží na internetových stránkách elektronického obchodu, které provozuje prodejce, je pouze ilustrační. Zobrazení barevných odstínů je kromě toho 
závislé na kvalitě použitého monitoru, resp. iného zobrazovacieho zařízení.

V případě kurzových změn vůči EUR o více než 5% si vyhrazujeme právo upravit ceny u některých produktů.

U nás o montáž ZDARMA žádat nemusíte! 
Máte ji automaticky při nákupu:

 ► nábytku nad 39 900 Kč
     ► při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž 
      na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky
► exteriérového dětského hřiště nad 39 900 Kč
► 10 a více ks dělících stěn

► při objednávce nad 2 990 Kč s produkty z Výtvarné 
 výchovy, Tematických her, Didaktických pomůcek a her
      Hudební výchovy a Pohybu
► při objednávce objemnějšího zboží, nábytku 
 a interiérového vybavení nad 39 900 Kč
► při objednávce exteriérového dětského hřiště nad 39 900 Kč  
► při objednávce 2 a víc kusů dětských 
 pružinových houpaček

NábytekTematické hry, Didaktické pomůcky a hry, 
Inkluzivní vzdělávání, 

Výtvarná a Hudební výchova, 
Pohyb, Dětská hřiště

1. 2.

=
kompletní  nabídka

NOMILAND !

KATALOGY

2

VÍCE NEŽ
900 NOVINEK

ODMĚŇUJEME
V Ě R N É

Z Á K A Z N Í K Y

Členové Klubu NOMILAND
získávají zdarma pomůcky po

dobu celého roku.

Při každém nákupu zboží z našeho 
katalogu získáváte za každou 

1 Kč s DPH zakoupeného zboží
1 bod na Váš osobní účet

v Klubu NOMIland.

Všechny potřebné informace ohledně KLUBU NOMILAND jsou zveřejněny na naší internetové stránce www.nomiland.cz. Více info na str. 6 - 9.

Každá mateřská, základní nebo speciální škola se automaticky stává členem klubu již při prvním nákupu!

Vyměňte si Vaše nasbírané body za:

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si z více
než 9000
produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v podobě 

kvalitní spotřební 
elektroniky.

za poštovné

Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215
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Katalog

2021/2022
● Tematické hry

● Didaktické pomůcky a hry

● Inkluzivní vzdělávání

● Výtvarná výchova

● Hudební výchova

● Pohyb

● Dětská hřiště

jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školy
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l S p o l e h l i v ý  p a r t n e r  v a š í  ma t e ř s k é  š k o l y l

K A T A L O G Y
=

k o m p l e t n í  n a b í d k a
N O M I L A N D  !

Kompletn í  nabídku pro školn í  rok 2021/2022 naleznete
v našich 2 NOVÝCH katalozích :

1. 2.

VÍCE NEŽ

900 NOVINEK

Hlavní “Katalog 2021/2022“
- naleznete v něm kompletní 

nabídku produktů z těchto sekcí:
Tematické hry,

Didaktické pomůcky a hry, 
Inkluzivní vzdělávání, 

Výtvarná a Hudební výchova, 
Pohyb, Dětská hřiště

“Katalog 2021/2022 Nábytek“ 
- naleznete v něm kompletní 

nabídku nábytku 
a také speciální

Kouzelný nábytek

N O M I l a n d ,  s . r . o .
V ř e s i n s k á  8 2 8 ,  7 4 2  8 3  K l i m k o v i c e

te l :  597 822 951 ,  597 822 950

B e z p l a t n á  l i n k a 

800 60 60 50

n o m i l a n d @ n o m i l a n d . c z
w w w . n o m i l a n d . c z
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