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SL208063

Odpadkový kôš
- natural
Cena: 690,00 €
na str. 1211

SL950474

Lavička z 
recyklovaného 
plastu
- s operadlom - sivá
Cena: 870,00 €
na str. 1211

MP1053

Trojuholník na 
lezenie
Cena: 4245,00 €
na str. 1206

SL208080

Piknikový stôl 
JUNIOR - výška 
sedu 29 cm
Cena: 1500,00 €
na str. 1210

NVG12319

Domček Midi
Cena: 3750,00 €
na str. 1196

NVG070

Lokomotíva 
s vagónom
Cena: 4250,00 €
na str. 1199
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Z D A R M A
Pri objednávke nad 1 500 € zo sekcie Detské ihriská je 

poštovné a montáž 

Detské ihr iská

O B S A H
OBSAH DETSKÉ IHRISKÁ .......................................................................... 1178 - 1179

PRUŽINOVÉ HOJDAČKY ......................................................................... 1180 - 1183

IHRISKOVÉ ZOSTAVY - TRIEDA PROFI ...................................................... 1184 - 1195

IHRISKOVÉ ZOSTAVY - TRIEDA KLASIK  ................................................... 1196 - 1201

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

DOPLNKY K IHRISKÁM  .........................................................................  1202 - 1213
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Výhody HDPE materiálu:

ZDARMA ! 

Detské ihriská
P

ru
ži

n
o

vé
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ky

Pružinové hojdačky z HDPE 

Pružinové hojdačky sú vyrobené 
z vysoko odolného plastového materiálu HDPE. 

STÁLOSŤ FARIEB -  aj po dlhých rokoch užívania si hojdačka zachová 
pôvodnú farbu

ODOLNOSŤ - materiál je ľahko čistiteľný 
NEABSORBUJE VODU - nevydúva sa a nepraská 
NELÁME SA - vďaka výrobnému procesu je materiál veľmi pevný

Všetky ponúkané pružinové hojdačky spĺňajú Európske normy EN 1176 a EN 1177.

MP086 410,00 €

Kohút 
MP087 410,00 €

Koník 
MP088 410,00 €

Rybka 

MP089 410,00 €

Motorka 2 
MP090 410,00 €

Motorka 3 

Upevnenie do zeme je vhodné pre 
všetky typy pružinových hojdačiek. 

Výhodou je, že kovový podstavec 
v zemi je stabilnejší, je upevnený do 
určitej hĺbky a pružina na povrchu 

je menej namáhaná.

Bezpečnostná zóna je oblasť okolo daného produktu, ktorá by sa nemala narušiť iným produktom alebo pevným segmentom. 
Táto zóna slúži k zamedzeniu zraneniu detí a pre ochranu ich bezpečnej hry. Rozmery sú udávané v cm.

Rozmery pružinových hojdačiek a nákresy bezpečnostných zón

Platí pre pružinové hojdačky:
MP086 až MP090

Bezpečnostná zóna:
priemer 350 cm

Sedadlo vo výške: 
max: 55 cm

Platí pre pružinové hojdačky:
MP070 až MP081

Bezpečnostná zóna:
priemer 380 cm

Sedadlo vo výške: 
max: 55 cm

Už pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových hojdačiek je montáž a doprava
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MP070 520,00 €

Hroch 
MP071 520,00 €
Ježko 

MP072 520,00 €

Slon 

MP074 520,00 €

Slimák 
MP075 520,00 €

Žralok 
MP073 520,00 €

Lietadlo 

MP076 520,00 €

Motýľ 
MP077 520,00 €

Panda 
MP078 520,00 €

Lev 

MP080 520,00 €

Žabka 
MP081 520,00 €

Jablko 
MP079 520,00 €

Autobus 

Už pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových hojdačiek je montáž a doprava
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Výhody HDPE materiálu:

ZDARMA ! 
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Detské ihriská
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Pružinové hojdačky z HDPE 

pružina hojdačiek 
z tejto str. 

je ukotvená priamo 
do betónovej kocky, 

ktorá sa vkladá 
do zeme

Pružinové hojdačky sú vyrobené 
z vysoko odolného plastového materiálu HDPE. 

STÁLOSŤ FARIEB -  aj po dlhých rokoch užívania si hojdačka zachová 
pôvodnú farbu

ODOLNOSŤ - materiál je ľahko čistiteľný 
NEABSORBUJE VODU - nevydúva sa a nepraská 
NELÁME SA - vďaka výrobnému procesu je materiál veľmi pevný

Vyrobené 
z HDPE ! 

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

NVG034  410,00 €

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

 NVG0354  508,00 €

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

 NVG0353  508,00 €

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

NVG0355  508,00 €

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

 NVG0352  508,00 €

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

 NVG032  410,00 €

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

 NVG035  410,00 €

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

 NVG033   410,00 €

Všetky ponúkané pružinové hojdačky spĺňajú Európske normy EN 1176 a EN 1177.

Už pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových hojdačiek je montáž a doprava

Rozloha bezpečnostnej zóny je 
uvedená pri každej hojdačke.
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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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Systém upevnenia
Jeep, Helikoptéra 1, Surf:

Bezpečnostná zóna: 
550 x 460 cm

Celková výška: 150 cm.

Bezpečnostná zóna: 
410 x 500 cm

Pružinové hojdačky pre väčšiu skupinu detí
Všetky hojdačky spĺňajú Európske normy EN 1176. 

2565,00 €

Určené pre deti 
vo veku 3-12 rokov

3190,00 €

Hojdačky sú ideálne na malé detské ihriská a s určitosťou zabezpečia
obrovský kus zábavy pre veľkú skupinu detí.

Bezpečnostná zóna: 
520 x 400 cm

Celková výška: 250 cm.

Určené pre deti 
vo veku 3-12 rokov

2290,00 €

Už pri objednávke 1 ks Pružinových hojdačiek pre väčšiu skupinu detí je montáž a doprava

MP1058 3250,00 €

Skupinová pružinová hojdačka
Rozmer: 370 x 120 x 110 cm.
Bezpečnostná zóna: 670 x 420 cm.
Výška pádu: 60 cm.
Veková kategória: 3 - 12 rokov.

Určené pre deti 
vo veku 3-12 rokov
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Detské ihriská

pri objednávke nad 1500 €
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VÝHĽAD - na zostave je miesto, z ktorého dieťa môže
 pozorovať okolie na ihrisku.

ŠMÝKAČKA - zostava obsahuje šmýkačku.

HOJDANIE - na časti zostavy je možné sa hojdať.

ROVNOVÁHA - zostava obsahuje prechody, kde si deti 
 zdokonaľujú rovnováhu.

VÝSTUP - na zostave sú schody alebo iné prevýšenia.

PLAZENIE - na zostave sú miesta, ktoré dieťa prejde 
 iba pomocou plazenia alebo „štvornožky“.

UKRÝVANIE - na zostave sú miesta, kde sa dá ukryť.

HRY - časti zostavy plnia dodatočné edukačné 
 funkcie.

LEZENIE - zostava umožňuje deťom lezenie.

Všetky ponúkané vonkajšie zostavy spĺňajú 
Europské normy EN 1176 a EN 1177.

Všetky kovové časti sú 
galvanizované a ošetrené 

práškovou farbou, čo ich chráni 
pred nepriaznivými 

poveternostnými podmienkami 
a koróziou.

Drevené nosné prvky sú 
vyrobené z kvalitného lepeného 
borovicového dreva a špeciálne 

upravené, aby získali väčšiu 
pevnosť a odolnosť. Sú maľované 
špeciálnymi ekologickými farbami, 

ktoré chránia drevo pred 
vlhkosťou.

Špeciálne kovové kotvy 
zabraňujú kontaktu drevených 

prvkov priamo so zemou, 
čo predlžuje životnosť 

celých zostáv. 
Kotvy sú vsadené do zeme.

Všetky frontálne skrutky 
sú zabezpečené plastovými 

záslepkami, čo zvyšuje 
bezpečnosť a zároveň dopĺňa 

estetiku zostáv.

Striešky, bezpečnostné panely 
a steny sú vyrobené 

z HDPE dosák. 
Ich veľkou výhodou je stálosť 

farieb. Materiál neabsorbuje vodu, 
nevydúva a neláme sa.

ZÁRUKA NA IHRISKÁ:
- v období 24 mesiacov výrobca bezplatne odstráni:  
a) chyby impregnovaného dreva vzniknuté procesom výroby
b) vzniknuté chyby pružín, oceľových spojovníkov a plastových ochranných prvkov
c) chyby vzniknuté procesom výroby na všetkých pohyblivých častiach

- Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli vandalizmom, krádežou, nesprávnym užívaním 
 alebo prirodzeným opotrebením materiálu

Trieda
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kód zostavy: NVG02P

ZOSTAVA Šmýkačka 2

Zostava pre 5 detí 
vo veku 3-14 rokov

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG01P

ZOSTAVA Šmýkačka 1

Zostava pre 4 deti 
vo veku 3-14 rokov

2310,00 €

3020,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda

Trieda

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG115

Šmýkačka SLON

Zostava pre 4 deti 
vo veku 2-14 rokov

Trieda

2690,00 €
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Detské ihriská

pri objednávke nad 1500 €
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Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Zostava pre 3 deti 
vo veku 3-14 rokov

kód zostavy: NVG102

ZOSTAVA 2

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

1950,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG12326

ZOSTAVA Domček so šmýkačkou

Zostava pre 5 detí 
vo veku 3-14 rokov

2450,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG1018

ZOSTAVA Orbis 1018

4635,00 €

Zostava pre 9 detí 
vo veku 3-14 rokov

Trieda

Trieda

Trieda
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Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG12343

ZOSTAVA Požiarnícka vežaZostava pre 12 detí 
vo veku 3-14 rokov

Trieda

4430,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG1236

ZOSTAVA Quadro 1236

Zostava pre 13 detí 
vo veku 3-14 rokov

Trieda

6150,00 €
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Detské ihriská

pri objednávke nad 1500 €
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kód zostavy: NVG1271

ZOSTAVA Quadro 1271

Zostava pre 20 detí 
vo veku 3-14 rokov

10 550,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG1137

ZOSTAVA Orbis 1137

Zostava pre 8 detí 
vo veku 3-14 rokov

5100,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda

Trieda
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kód zostavy: NVG1140

ZOSTAVA Orbis 1140

Zostava pre 14 detí 
vo veku 3-14 rokov

Trieda

5830,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG1254

ZOSTAVA Quadro 1254

Zostava pre 20 detí 
vo veku 3-14 rokov

6870,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda
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Detské ihriská

pri objednávke nad 1500 €

Ih
ris

ko
vé

 z
o

st
a

vy
 -

 T
rie

d
a

 P
ro

fi

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG1246

ZOSTAVA Quadro 1246

Zostava pre 11 detí 
vo veku 3-14 rokov

5430,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Zostava pre 40-45 detí 
vo veku 3-14 rokov kód zostavy: NVG1492

ZOSTAVA 
Kolumbova Loď

21 700,00 €

Trieda

Trieda
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Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG4226

ZOSTAVA Lezecký okruh

Zostava pre 6 detí 
vo veku 3-14 rokov

4990,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Trieda

kód zostavy: NVG4318MP

kód zostavy: NVG4301

ZOSTAVA LANOVÝ 
REBRÍK

ZOSTAVA LANOVÁ 
PYRAMÍDA

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Zostava pre deti 
vo veku 3-14 rokov

Zostava pre deti 
vo veku od 7 rokov

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

1555,00 €

2750,00 €
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Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG12319

Domček Midi

Zostava pre 10 detí 
vo veku 3-14 rokov

 3750,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG12318

Domček Mini

Zostava pre 5 detí 
vo veku 3-14 rokov

1790,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Trieda

Trieda
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NVG4244EP 3390,00 €

Tunelový most
Rozmer: 4,82 x 0,94 x 1,71 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 7,82 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,71 m.
Veková kategória: 3+ 

NVG4239EP 3495,00 €

Tunelový s lezeckou stenou
Rozmer: 3,16 x 0,94 x 2 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 6,16 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,9 m.
Veková kategória: 3+ 

NVG4237EPZ 3140,00 €

Drevený tunel so schodami
Rozmer: 4,09 x 0,94 x 1,61 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 7,09 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,58 m.
Veková kategória: 4+ 

NVG4236EPZ 3180,00 €

Lanový most s podkladom
Rozmer: 4,00 x 0,94 x 1,56 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 7,00 x 3,94 m.
Výška pádu: 0,57 m.
Veková kategória: 4+ 

NVG4219E 2565,00 €

Pohyblivý most s podkladom
Rozmer: 4,73 x 1,05 x 1,32 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 7,75 x 4,07 m.
Výška pádu: 0,59 m.
Veková kategória: 4+ 

NVG11812MK 2255,00 €

Pohyblivý most
Rozmer: 2,62 x 0,73 x 1,04 m (DxŠxV).
Bezpečnostná zóna: 5,62 x 3,73 m.
Výška pádu: 0,21 m.
Veková kategória: 4+ 
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Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG11238

ZOSTAVA Orbis Mini 2

Zostava pre 9 detí 
vo veku 3-14 rokov

4535,00 €

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

kód zostavy: NVG12279

Lokomotíva

Zostava pre 3 deti 
vo veku 3-14 rokov

2800,00 €

kód zostavy: NVG12284

Vagón

Zostava pre 2 deti 
vo veku 3-14 rokov

1800,00 €

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda
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NVG070 4250,00 €

Lokomotíva s vagónom
Rozmer: 4,70 x 1,10 x 1,65 m.
Bezpečnostná zóna: 6,60 x 3,10 m.

Kompletný sortiment detských ihrísk ponúkaných našou spoločnosťou 
nájdete na www.nomiland.sk

NVG3623 510,00 €

Tabuľa Dino 
Rozmer: 125 x 83 cm.

NVG7203 285,00 €

Vonkajší labyrint
- Domček 
Rozmer: 111 x 67 cm.

NVG7209 425,00 €

Vonkajší labyrint
- Kvietky 
Rozmer: 111 x 67 cm.

NVG7208 565,00 €

Vonkajší labyrint
- Tvary 
Rozmer: 111 x 67 cm.

NVG7204 359,00 €

Vonkajší prvok
- Auto 
Rozmer: 111 x 67 cm.

NVG7205 570,00 €

Vonkajší labyrint
- Bludisko 
Rozmer: 111 x 67 cm.

NVG3619 750,00 €

Piškvorky 
Rozmer: 140 x 76 cm.

NVG0360 635,00 €

Hojdačka na kovovom podstavci
Rozmer: 3,00 x 0,44 x 0,78 m.
Bezpečnostná zóna: 6,00 x 3,5 m.
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Všetky frontálne skrutky 
sú zabezpečené plastovými 

záslepkami, čo zvyšuje 
bezpečnosť a zároveň dopĺňa 

estetiku zostáv.

Všetky kovové časti (trubky, rebríky, 
reťaze, úchyty...) sú pozinkované 
a ošetrené dvojitou práškovou 

vrstvou farby, čo ich chráni pred 
nepriaznivými poveternostnými 

podmienkami a koróziou.

Základná konštrukcia 
je vyrobená z oceľových 

hranolov, ktoré sú 
pozinkované a ošetrené 

práškovou farbou. 
Kovová konštrukcia 
zabezpečuje stabilitu 
a dlhovekosť zostáv.

Použité kovové kotvy 
JE nutné Vsadiť do zeme 

do hĺbky min. 60 cm 
a zabetónovať, 

čím sa zaručí Stabilita 
a dlhovekosť 

exteriérových prvkov. 

Striešky, bezpečnostné panely,
steny, podlahy domčekov, sediská 
lavičiek a dekorácie na ihriskách 

sú vyrobené z vysokokvalitných HDPE 
dosák. Ich veľkou výhodou je stálosť 

farieb. Materiál neabsorbuje vodu, 
nevydúva a neláme sa. 

Všetky ponúkané 
vonkajšie zostavy spĺňajú 
Europské normy EN 1176.

ZÁRUKA NA IHRISKÁ:
- v období 24 mesiacov výrobca bezplatne odstráni:  
a) chyby impregnovaného dreva vzniknuté procesom výroby
b) vzniknuté chyby pružín, oceľových spojovníkov a plastových ochranných prvkov
c) chyby vzniknuté procesom výroby na všetkých pohyblivých častiach

- Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli vandalizmom, krádežou, 
nesprávnym užívaním alebo prirodzeným opotrebením materiálu

VÝHĽAD - na zostave je miesto, z ktorého dieťa môže
 pozorovať okolie na ihrisku.

ŠMÝKAČKA - zostava obsahuje šmýkačku.

HOJDANIE - na časti zostavy je možné sa hojdať.

ROVNOVÁHA - zostava obsahuje prechody, kde si deti 
 zdokonaľujú rovnováhu.

VÝSTUP - na zostave sú schody alebo iné prevýšenia.

PLAZENIE - na zostave sú miesta, ktoré dieťa prejde 
 iba pomocou plazenia alebo „štvornožky“.

UKRÝVANIE - na zostave sú miesta, kde sa dá ukryť.

HRY - časti zostavy plnia dodatočné edukačné 
 funkcie.

LEZENIE - zostava umožňuje deťom lezenie.

Trieda
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Vláčik 

MP1003 4100,00 € 

Maximálna výška pádu: 30 cm. 
Povrch bezpečnostnej zóny nie je potrebný.

Trieda

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Helikoptéra so šmýkačkou 

MP1023 3555,00 € 

Maximálna výška pádu: 60 cm. Povrch 
bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe 
syntetickej látky (guma, umelá tráva) 
alebo 30 cm hrubej vrstvy štrku alebo kôry.

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Domček 4 

MP1022 2595,00 € 

Maximálna výška pádu: 15 cm. 
Povrch bezpečnostnej zóny nie je potrebný.

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna
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Trieda

MP1061 6520,00 €

Veľká zostava na lezenie 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe 
syntetického materiálu (guma, umelá tráva) alebo 
30 cm štrku, piesku, drevnej štiepky alebo kôry.
Rozmer zostavy: 620 x 480 cm.
Maximálna výška voľného pádu: 190 cm.
Celková výška: 200 cm.
Rozmer bezpečnostnej zóny: 920 x 780 cm.

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Preliezačka 6-blok PLUS 

MP1024 4210,00 € 

Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný 
v podobe syntetickej látky (guma, umelá tráva) 
alebo 30 cm hrubej vrstvy štrku alebo kôry.

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda
Vhodné pre deti 

vo veku 3-12 rokov
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Výletná loď 

MP1004 4690,00 € 

Maximálna výška pádu: 50 cm. Povrch 
bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe 
syntetickej látky (guma, umelá tráva) 
alebo 30 cm hrubej vrstvy štrku alebo kôry.

Zostava Versus 

MP1007 7100,00 € 

Maximálna výška pádu: 120 cm. Povrch 
bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe 
syntetickej látky (guma, umelá tráva) 
alebo 30 cm hrubej vrstvy štrku alebo kôry.

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Trieda
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MP1062 1700,00 €

Lezecká stena - Domček 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný 
v podobe syntetického materiálu (guma, 
umelá tráva) alebo 30 cm štrku, piesku, 
drevnej štiepky alebo kôry.
Rozmer: 295 x 122 cm.
Celková výška: 159 cm.
Maximálna výška voľného úpadku: 159 cm.
Rozmer bezpečnostnej zóny: 595 x 472 cm.

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

MP1053 4245,00 €

Trojuholník na lezenie 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný 
v podobe syntetického materiálu (guma, 
umelá tráva) alebo 30 cm štrku, piesku, 
drevnej štiepky alebo kôry.
Maximálna výška voľného pádu: 162 cm.
Celková výška: 162 cm.

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Trieda

Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

MP1031 5890,00 €

Zostava Versus Pirát 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný v 
podobe syntetického materiálu (guma, umelá 
tráva) alebo 30 cm štrku, piesku, drevnej 
štiepky alebo kôry.
Maximálna výška voľného pádu: 100 cm.
Výška plošiny: 100 - 140 cm.
Celková výška: 300 cm.

Trieda
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Vhodné pre deti 
vo veku 3-12 rokov

Trieda

MP1056 750,00 €

Rovnovážna hojdačka pre dve deti 
- kovová 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe syntetického 
materiálu (guma, umelá tráva) alebo 30 cm štrku, piesku, 
drevnej štiepky alebo kôry.
Maximálna výška voľného pádu: 95 cm.
Celková výška: 125 cm.
Veková kategória: 3 - 12 rokov.

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

MP1057 1800,00 €

Rovnovážna hojdačka pre 4 deti 
Povrch bezpečnostnej zóny je potrebný v podobe syntetického materiálu 
(guma, umelá tráva) alebo 30 cm štrku, piesku, drevnej štiepky alebo 
kôry. Maximálna výška voľného pádu: 90 cm.
Celková výška: 86 cm. Veková kategória: 3 - 12 rokov. 

Rozmery zostavy + Bezpečnostná zóna

Kolotoče
Ponúkame jednoduché kolotoče na kovovom podstavci, ktoré sú v materských školách mimoriadne 

obľúbené. Nie je ich nutné betónovať, kovovú konzolu stačí zakopať do zeme do hĺbky cca 60 - 85 cm. 
V prípade potreby stabilitu kolotoča zvýši už aj 10 cm vrstva betónu.

Konštrukcia je vyrobená z pozinkovanej ocele, ktorá je následne striekaná práškovou farbou. 
Všetky ponúkané kolotoče spĺňajú Európske normy EN 1176.

MP064 1700,00 €

Kolotoč okrúhly s lavičkami
Kolotoč má maximálnu výšku pádu 80 cm, 
takže ako podklad je postačujúci trávnatý porast.
Priemer kolotoča: 1,50 m. Výška kolotoča: 80 cm.
Priemer bezpečnostnej zóny: 5,60 m.

MP1047 1320,00 €

Kolotoč so zábradlím 
Priemer: 150 cm.
Celková výška: 80 cm.
Bezpečnostná zóna: 550 cm.
Výška pádu: 80 cm.
Veková kategória: 3 - 12 rokov.

NVG04010 1655,00 €

Kruhový kolotč 
Priemer: 120 cm.
Celková výška: 1 m.
Bezpečnostná zóna: 520 cm.
Výška pádu: 1 m.
Veková kategória: 7 - 14 rokov.

NVG04013 4109,00 €

Kruhový kolotč so sedadlom
Priemer: 150 cm.
Celková výška: 1 m.
Bezpečnostná zóna: 550 cm.
Výška pádu: 1 m.
Veková kategória: 7 - 14 rokov.
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LAHZ001 1320,00 €

Konštrukcia na závesnú hojdačku 
+ 1 rovná hojdačka 
Konštrukcia aj uchytenie sú vyrobené z materiálov 
odolných poveternostným vplyvom. 
Rozmer: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7,5 x 2,6 m.
Výška voľného pádu: 1,4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAHZ002 1400,00 €

Konštrukcia na závesnú hojdačku 
+ 1 bezpečnostná hojdačka
Konštrukcia aj uchytenie sú vyrobené z 
materiálov odolných poveternostným vplyvom. 
Rozmer: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7,5 x 2,6 m
Výška voľného pádu: 1,4 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAHZ003 1750,00 €

Konštrukcia na 2 závesné hojdačky 
+ 2 rovné hojdačky 
Konštrukcia aj uchytenie sú vyrobené z materiálov 
odolných poveternostným vplyvom. 
Rozmer: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7,5 x 4 m.
Výška voľného pádu: 1,4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAHZ004 1840,00 €

Konštrukcia na 2 závesné hojdačky 
+ 2 hojdačky - rovná a bezpečnostná 
Konštrukcia umožňujúca hojdanie dvoch rôzne 
starých detí naraz. Konštrukcia aj uchytenie sú 
vyrobené z materiálov odolných poveternostným 
vplyvom. 
Rozmer: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7,5 x 4 m.
Výška voľného pádu: 1,4 m
Veková kategória: od 1 - 14 rokov 

LAHZ010 2900,00 €

Konštrukcia na hojdačku 
+ 1 hojdačka - hniezdo 
Konštrukcia aj uchytenie sú vyrobené z 
materiálov odolných poveternostným vplyvom. 
Hojdačka v tvare hniezda umožňuje hojdanie 
až 5 detí naraz. 
Rozmer: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7,5 x 4 m.
Výška voľného pádu: 1,4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAHV001 790,00 €

Váhadlová hojdačka pre 2 deti 
Hojdačka má pevné kotvenie. Madlá sú kovové 
a ošetrené práškovou farbou. Pre tlmenie 
nárazov je hojdačka už v základe vybavená 
gumovými dorazmi.
Rozmer: 3 x 0,4 x 0,6 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6 x 3,4 m.
Výška voľného pádu: 0,4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov

LAK002 3150,00 €

Kolotoč s lavičkou
Klasický kolotoč na sedenie s priemerom 1,7 m. 
Pevné ložiská zaisťujú hladký a plynulý chod kolotoča. 
Konštrukcia plošiny je vyrobená z hliníkového protišmykového 
plechu s prelisovanými výstupkami pre vyššiu bezpečnosť a 
stabilitu detí. Bezpečný, UV odolný a vysoko kvalitný plast v 
kombinácii s oceľovými madlami, ktoré sú ošetrené žiarovým 
zinkovaním a práškovou farbou komaxit. 
Rozmer: priemer: 1,7 x 0,8 m.
Bezpečnostná zóna s priemerom 5,7 m.
Výška voľného pádu: 0,4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAK005 2000,00 €

Kolotoč na státie - veľký
Klasický kolotoč na státie s priemerom 1,5 m. 
Pevné ložiská zaisťujú hladký a plynulý chod kolotoča. 
Konštrukcia plošiny je vyrobená z hliníkového 
protišmykového plechu s prelisovanými výstupkami pre 
vyššiu bezpečnosť a stabilitu detí. Oceľové madlá sú 
ošetrené žiarovým zinkovaním a práškovou farbou komaxit. 
Rozmer: priemer: 1,5 x 0,97 m
Bezpečnostná zóna s priemerom 5,7 m.
Výška voľného pádu: 0,1 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

zobrazená hojdačka 
je súčasťou 

zobrazená hojdačka 
je súčasťou 

zobrazená hojdačka 
je súčasťou 

zobrazené hojdačky 
sú súčasťou 

zobrazené hojdačky 
sú súčasťou 
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LADP005 1280,00 €

Domček - pieskovisko 
Je vyrobený z lepeného dreva ošetrený 
hlbokou impregnáciou proti poveternostným 
vplyvom. Strecha je z odolnej plachtoviny.
Rozmer: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna 4,45 x 4,21 m.
Výška voľ ného pádu: 0,24 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP010 2890,00 €

Pieskovisko s domčekom 
Celý prvok je opatrený hĺbkovou impregnáciou, 
čo ušetrí čas pri jeho údržbe. Strecha a zábradlie 
je z kvalitného a odolného HDP plastu.
Rozmer: 3,2 x 3,2 x 2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna 6,2 x 6,2 m.
Výška voľného pádu: 0,24 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP016 5740,00 €

Pieskovisko s dvoma domčekmi 
Obsahuje školsku tabuľu a veľké počítadlo.
Strecha a zábradlie je z kvalitného a odolného 
HDP plastu.
Rozmer: 3 x 3 x 2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6 x 6 m.
Výška voľného pádu: 0,36 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP013 1100,00 €

Pieskovisko - štvorec  
Pieskovisko je doplnené praktickými sedákmi na 
všetkých štyroch stranách. Pre používanie na 
verejnom priestranstve a pre dlhšiu životnosť je 
ošetrený hĺbkovou impregnáciou.
Rozmer: 2 x 2 x 0,24 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 5 x 5 m.
Výška voľného pádu: 0,24 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP014 1460,00 €

Pieskovisko - šesťuholník 
Pre používanie na verejnom priestranstve a pre 
dlhšiu životnosť je ošetrené hĺbkovou impregnáciou.
Rozmer: 3 x 3 x 0,24 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna 6 x 6 m.
Výška voľného pádu: 0,24 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP015 3690,00 €

Pieskovisko s tienením 
Pieskovisko má po obvode praktické lavičky.
Bočnice pieskoviská sú opatrené hĺbkovou 
impregnáciou, pevná plachta zaistí dostatok tieňa. 
Rozmer: 3,3 x 3,3 x 2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 4,8 x 4,8 m.
Výška voľného pádu: 0,36 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP011 1700,00 €

Pieskovisko s hernou plochou 
Plocha je posuvná a ponúka značnú variabilitu využitia. Bočnice 
pieskoviska sú opatrené hĺbkovou impregnáciou, pracovná doska je 
z vodovzdornej preglejky.
Rozmer: 2,2 x 2 x 0,4 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 5,2 x 5 m.
Výška voľného pádu: 0, 4 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov
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LADP002 2520,00 €

Domček s lavičkami 
Strecha a zábradlie sú z odolného HDP plastu.
Rozmer: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna 4,45 x 4,21 m.
Výška voľného pádu: 0,3 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAV1BA1 3970,00 €

Šmýkačka s podestou
Šmýkačka na podeste so zábradlím, so šikmou 
lezeckou stenou s úchytmi a s kovovým rebríkom. 
Doplnená o kovovú tyč v mieste nasadania pre väčšiu 
bezpečnosť. Zábradlie je z odolného HDP plastu.
Rozmer: 2,9 x 1,95 x 1,95 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6,4 x 5 m.
Výška voľného pádu: 0,99 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAV1VSBP1 4580,00 €

Šmýkačka s tunelom
Šmýkačka s tunelom Ø 68 cm. Doplnená o kovovú 
tyč v mieste nasadania pre väčšiu bezpečnosť. 
Strecha a zábradlie sú z odolného HDP plastu.
Rozmer: 2,9 x 1,05 x 2,95 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6,4 x 4,1 m.
Výška voľného pádu: 0,99 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LALP008 4820,00 €

Domček na lezenie
Obsahuje 4 steny na lezenie (rôzne techniky 
lezenia).
Rozmer: 3,95 x 3,95 x 3,45 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6,95 x 6,95 m.
Výška voľného pádu: 0,99 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LALP041 7130,00 €

Lezecký domček so šmýkačkou
Obsahuje: rebrík, lezeckú stenu, lanový rebrík, tyč 
na šplhanie.
Rozmer: 4,9 x 2,05 x 3,75 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 8,9 x 6,05 m.
Výška voľného pádu: 2 m.
Veková kategória: 3 - 14 rokov 
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LAL2SBP1 9160,00 €

Zostava s lanovým mostom
Obsahuje: dve veže so zábradlím, sieťový mostík, 
lezeckú sieť, lezeckú stenu s uchytmi, šmýkačku, kovový 
rebrík 2x. Strecha a zábradlie sú z odolného HDP plastu.
Rozmer: 5,8 x 1,05 x 2,95 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 9,3 x 4,1 m.
Výška: voľného pádu: 0,99 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAV2A2SP1 8980,00 €

Zostava s tunelom
Obsahuje: podestu so šmýkačkou 2x, sieťovú 
lezeckú stenu, lezeckú stenu s uchytmi, kovový 
rebrík 2x, preliezací tunel Ø 68 cm. 
Strecha a zábradlie sú z odolného HDP plastu.
Rozmer: 4 x 4,8 x 1,95 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 7 x 8,8 m.
Výška voľného pádu: 0,99 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LAPP007 5670,00 €

Preliezka s lezeckou stenou
Obsahuje: šikmú lezeckú stenu s úchytmi, kovový 
rebrík, lezeckú sieť, šmýkačku, nižšiu podestu so 
zábradlím.
Rozmer: 3,45 x 4,15 x 3,45 m (D x Š x V).
Bezpečnostná zóna: 6,45 x 8,15 m.
Výška voľného pádu: 2 m.
Veková kategória: 3 - 14 rokov. 

LAV2M2SBP1 9800,00 €

Zostava s hojdačkou
Obsahuje: dve veže so zábradlím, sieťový mostík, 
retiazkovú hojdačku, lezeckú sieť, lezeckú stenu s 
úchytmi, šmákačku, kovový rebrík 2x.
Strecha a zábradlie je z odolného HDP plastu. 
Rozmer: 5,8 x 4 x 2,95 m (d x š x v). 
Bezpečnostná zóna: 9,3 x 5,5 m. 
Výška voľného pádu 0,99 m 
Veková kategória: od 3 - 14 rokov
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LALP055 5600,00 €

Lezecká pyramída
Obsahuje: sieťovú lezeckú stenu 3x, šplhacie lano.
Rozmer: 2,5 x 2,5 x 3,2 m  (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 6,5 x 6,5 m
Výška voľného pádu: 2,5 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov

LALP039 2420,00 €

Lezecký šesťuholník
Obsahuje: lezeckú stenu s úchytmi, šplhací lanový 
rebrík, vertikálnu sieťovú plochu, šplhacie lano, 
kovový rebrík, hrazdu.
Rozmer: 2,05 x 1,8 x 2,2 m  (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: priemer 6,05 m.
Výška voľného pádu: 2 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov

LASB007 1580,00 €

Drevený most
Rozmer: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 4,9 x 4,05 m.
Výška voľného pádu: 0,3 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LASB008 1860,00 €

Rebríkový most 
Rozmer: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 4,9 x 4,05 m.
Výška voľného pádu: 0,3 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LASB009 1540,00 €

Lanový most 
Rozmer: 1,9 x 1,05 x 1,2 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 4,9 x 4,05 m.
Výška voľného pádu: 0,3 m
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LASB026 3160,00 €

Preliezačka s pavúčou sieťou
Obsahuje: lezeckú stenu s úchytmi, rúčkovací rebrík, 
pavúčiu sieť a hrazdy. Drevené časti sú tlakovo 
impregnované, kovové časti sú pozinkované či 
galvanizované, laná z polyesterovej priadze s kovovým 
jadrom zaisťujú dlhú životnosť herného prvku.
Rozmer: 4,25 x 1,05 x 2,5 m (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 8,25 x 6,05 m.
Výška voľného pádu: 2,5 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 
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LADP034 1250,00 €

Tabuľa s počítadlom
Klasický herný prvok detských ihrísk. Tabuľa má 
pripojené počítadlo. Vzhľadom ku kovovým pätkám 
a tlakovo impregnovaným lepeným hranolom má 
dlhú životnosť.
Rozmer: 2,7 x 0,12 x 1,8 m (d x š x v).
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP042 1000,00 €

Piškvorky
Herný prvok piškvorky možno použiť samostatne 
alebo ako doplnok herných zostáv. Vzhľadom 
ku kovovým pätkám a tlakovo impregnovaným 
lepeným hranolom má dlhú životnosť.
Rozmer: 1,05 x 0,12 x 1,8 m (d x š x v).
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP037 1340,00 €

Prehadzovadlo Panák
Prehadzovadlo na veľkú loptu aj malé loptičky. 
Vzhľadom ku kovovým pätkám a tlakovo 
impregnovaným lepeným hranolom má dlhú životnosť. 
Rozmer: 1,5 x 0,5 x 1,8 m (d x š x v).
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LADP045 1020,00 €

Záhradné počítadlo
Herný prvok s počítadlom možno použiť samostatne 
alebo ako vhodný doplnok zostáv. Vzhľadom 
ku kovovým pätkám a tlakovo impregnovaným 
lepeným hranolom má dlhú životnosť.
Rozmer: 1,05 x 0,12 x 1,5 m (d x š x v).
Veková kategória: od 3 - 14 rokov 

LALP013 2590,00 €

Lezecký štvorsten
Obsahuje: sieťovú lezeckú stenu, šplhacie lano, 
šplhací lanový rebrík, kovový rebrík, lezeckú stenu.
Rozmer: 1,75 x 1,75 x 2,05 m  (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 5,75 x 5,75 m.
Výška voľného pádu: 2 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov

LALP027 2200,00 €

Lezecká stena
Obsahuje: sieťovú lezeckú stenu, lezeckú stenu s horolezeckými úchytmi.
Rozmer: 1,85 x 1,25 x 2,2 m  (d x š x v).
Bezpečnostná zóna: 5,85 x 5,25 m.
Výška voľného pádu: 2 m.
Veková kategória: od 3 - 14 rokov
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NVG067 350,00 €

Tabuľa na kreslenie 
Rozmer: 80 x 12 x 145 cm.

NVG0671 595,00 €

Dvojitá tabuľa 
Rozmer: 80 x 80 x 145 cm.

Kompletný sortiment detských ihrísk 
ponúkaných našou spoločnosťou 

nájdete na
www.nomiland.sk

TS01682 175,00 €

Tabule - Sada stromov
Tabule v tvare stromov, na ktoré sa dá písať, alebo kresliť kriedami. Netradičný 
tvar určite očarí všetky deti. Vďaka použitému materiálu a úprave sú vhodné tak do 
miestností,ako aj do exteriéru. Pripevňujú sa na stenu pomocou predvŕtaných dier.
Sada obsahuje 3 tabule. Rozmer: 80 x 100 cm (Š x V).

TS00805 162,00 €

Tabule - Sada kvetov
Tabule v tvare farebných kvietkov, na 
ktoré sa dá písať, alebo kresliť kriedami. 
Netradičný tvar určite očarí všetky deti. 
Sú vyrobené z odolného a pevného 
plastu. Vďaka použitému materiálu 
a úprave sú vhodné ako do miestností, 
tak aj do exteriéru. Pripevňujú sa na 
stenu pomocou predvŕtaných dier. 
Sada obsahuje 5 tabúľ.
Rozmer: 80 x 100 cm (Š x V).

NVG0913 445,00 €

Kôš na smetí - kovový 
Rozmer: 50 x 50 x 115 cm.

NVG04403 855,00 €

Kôš na hranie trojitý 
Trojitý kôš určený pre vonkajšie 
použitie. Masívny stĺp vyžaduje základ 
v zemi. Koš s 1 vstupným otvorom a 3 
výstupnými otvormi. Vyrobené z kovu, 
chránené dodatočnou vrstvou zinku.
Výška: 2,05 m.
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NVG084 795,00 €

Stôl s lavičkami 
Rozmer: 136 x 120 x 64 cm.
Výška sedadla: 32 cm.

TY10501 53,50 €

Záhradný stôl s lavičkami 
- natural 
Praktický záhradný stôl s lavičkami 
je vhodný na rozličné príležitosti do 
exteriéru, aj do interiéru. Je vyrobený 
z borovicového dreva.
Stôl je prenosný.
Rozmer: 90 x 76 x 50 cm.
Výška lavičky: 28 cm.

LALPSO 390,00 €

Lavička s operadlom
Konštrukcia lavičky je vyrobená z ocele (kovový 
profil 40 x 40 mm). Drevené laty sedadla a operadla 
sú zo smrekového dreva. Oceľová konštrukcia je 
práškovo lakovaná alebo žiarovo pozinkovaná. 
Náter lát je vykonaný opakovane vonkajšou lazúrou. 
Lavičku je možné mať voľne stojacu bez ukotvenia.  
Rozmer: 1,5 x 0,70 x 0,41 m.

LALPBO 315,00 €

Lavička bez operadla
Konštrukcia lavičky je vyrobená z ocele (kovový 
profil 40 x 40 mm). Drevené laty sedadla sú 
zo smrekového dreva. Oceľová konštrukcia je 
práškovo lakovaná alebo žiarovo pozinkovaná. 
Náter lát je vykonaný opakovane vonkajšou lazúrou. 
Lavičku je možné mať voľne stojacu bez ukotvenia.  
Rozmer: 1,5 x 0,44 x 0,43 m.

LALDSO 375,00 €

Drevená lavička s operadlom
Konštrukcia: 3-vrstvový lepený borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm, 
úprava hĺbkovou impregnácia. Drevené laty sedadla a operadla lavičky 
sú zo smrekového dreva. Náter lát je vykonaný opakovane vonkajšou 
lazúrou. Lavička je určená pre zabetónovanie. 
Rozmer: 1,5 x 0,83 x 0,37 m.

LASSDMS 475,00 €

Sedacia súprava - drevo
Konštrukcia stola a lavičiek je 3-vrstvový lepený 
borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm. Úprava: 
hĺbková impregnácia. Drevené laty stola a lavičiek 
sú zo smrekového dreva. Náter lát je vykonaný 
opakovane vonkajšou lazúrou. 
Sedacia súprava má pripravené kovové pätky pre 
zabetónovanie. 
Rozmer: 1,5 x 0,70 x 1,2 m. 

LALDBO 345,00 €

Drevená lavička bez operadla
Konštrukcia lavičky je 3-vrstvový lepený 
borovicový profilovaný hranol 12 x 12 cm. 
Úprava: hĺbková impregnácia. Sedadlo je zo 
smrekového dreva. Náter lazúrou. 
Lavička je určená na zabetónovanie. 
Rozmer: 1,5 x 0,45 x 0,52 m.
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Piknikový stôl JUNIOR 
Piknikový stôl svojou veľkosťou dokonale zodpovedá potrebám detí. 
ideálne riešenie pre odpočinkové zóny.
Výška sedu 29 cm - verzia pre materskú školu: Rozmer: 150 x 150 cm. 
Výška sedu 39 cm - verzia pre základnú školu: 
Rozmer: 163 x 163 cm. 
Konštrukcia: farba na zinok. 
Sedacie plochy a stôl: drevené latky z exotického dreva, hrúbka 22 mm, 
farebný lakovaný povrch. 
Usadenie: na pätkách.

SL208080 - výška sedu 29 cm 1500,00 €

SL208085 - výška sedu 39 cm 1600,00 €

Stromová lavička JUNIOR
Táto osemhranná lavička bola navrhnutá na umiestnenie okolo stromov 
špeciálne na miestach určených deťom. Maximum miesta pre maximum 
zábavy! Vonkajší priemer: 200 cm. 
Výška sedu 27 cm - verzia pre materské školy: 
Vnútorný priemer 124 cm. 
Výška sedu 39 cm - verzia pre základné školy: 
Vnútorný priemer 91,5 cm. 
Konštrukcia: oceľový profil 30 x 50 mm, farba na zinok. Sedacia plocha a 
operadlo: exotické drevo, farebný lakovaný povrch. 
Usadenie: na pätkách.

SL299032 - výška sedu 27 cm 1790,00 €

SL299030 - výška sedu 39 cm 2300,00 €

Lavička s operadlom JUNIOR
Tieto pestrofarebné lavičky sú vyrobené tak, aby vyhovovali ako deťom z 
materských, tak deťom zo základných škôl, a priniesli im čo najviac zábavy! 
Konštrukcia: oceľový profil 30 x 50 mm, farba na zinok. Sedacia plocha a 
operadlo: exotické drevo, farebný lakovaný povrch.
Výška sedu 27 cm - verzia pre materskú školu.
Výška 39 cm - verzia pre základnú školu.
Dĺžka: 150 cm. 
Usadenie: na pätkách.

SL299002 - výška sedu 27 cm 455,00 €

SL299000 - výška sedu 39 cm 540,00 €

Lavička JUNIOR
Tieto pestrofarebné lavičky sú vyrobené tak, aby vyhovovali ako deťom z 
materských, tak deťom zo základných škôl, a priniesli im čo najviac zábavy! 
Konštrukcia: oceľový profil 30 x 50 mm, farba na zinok. Sedacia plocha 
a operadlo: exotické drevo, farebný lakovaný povrch.
Výška sedu 27 cm - verzia pre materskú školu.
Výška 39 cm - verzia pre základnú školu.
Dĺžka: 150 cm. 
Usadenie: na pätkách.

SL594040 - výška sedu 27 cm 320,00 €

SL594042 - výška sedu 39 cm 400,00 €

SL299010 480,00 €

Lavička MORA JUNIOR, 27 cm
Farebná a pevná lavička, ktorá poteší deti v škôlke.  
Konštrukcia: liatina, farba na zinok. Sedacia plocha 
a operadlo: exotické drevo, farebný lakovaný 
povrch. Usadenie: na pätkách.
Dĺžka: 150 cm. 
Výška sedu: 27 cm.

SL208070 510,00 €

Odpadkový kôš - farebný 
Konštrukcia: exotické drevo. Povrchová 
úprava: jednofarebný alebo rôznofarebný 
lak. Vnútorná nádoba: súčasťou balenia. 
Objem: 40 l.
Priemer: 37 cm.
Výška: 59 cm. 
Usadenie: na pätkách.
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SL208063 650,00 €

Odpadkový kôš - natural 
Konštrukcia: latky z exotického dreva, 
hrúbka 22 mm. Povrchová úprava: lazúra 
na drevo, svetlý dub alebo mahagón. 
Vnútorná nádoba: súčasťou balenia. 
Objem: 60 l.
Priemer: 46 cm.
Výška: 64 cm. 
Usadenie: na pätkách.

Odpadkový kôš so strieškou - na pätkách 
Otváranie: vyklápací kôš, odomknutie trojhranným kľúčom. 
Usadenie: na pätkách. 
Kombinácia dreva a ocele. 
Konštrukcia: oceľ, dub, hrúbka 22 mm. 
Povrchová úprava: farba na zinok a lazúra na drevo.
Rozmer:  50,2 x 34,4 x 95,3 cm. 
Objem: 50 l.

SL145510 - modrý 770,00 €

SL145744 - sivý 770,00 €

Odpadkový kôš so strieškou - na zapustenie
Otváranie: vyklápací kôš, odomknutie trojhranným kľúčom. 
Usadenie: priamym zapustením. 
Konštrukcia: oceľ a rezaný plech. 
Rozmer:  50,2 x 34,4 x 95,3 cm. 
Objem: 50 l.

SL594510 - modrý 710,00 €

SL594744 - sivý 710,00 €

Lavička z recyklovaného plastu
Sedacia plocha z recyklovaného plastu.
Konštrukcia: oceľový profil 30 x 50 mm, farba na zinok. 
Dĺžka: 180 cm.
Výška sedu: 45 cm. 
Usadenie: na pätkách.

SL963451 - modrá 590,00 €

SL963474 - sivá 590,00 €

Lavička z recyklovaného plastu
- s operadlom
Konštrukcia: oceľový profil 30 x 50 mm, farba na 
zinok. Sedacia plocha a operadlo: recyklovaný plast. 
Usadenie: na pätkách.
Dĺžka: 180 cm.

SL950451 - modrá 870,00 €

SL950474 - sivá 870,00 €

LAOK001 295,00 €

Odpadkový kôš
Odpadkový kôš je vyrobený z ocele (kovový profil 
40 x 40 mm). Drevené laty sú zo smrekového 
dreva. Náter lát je vykonaný opakovane vonkajšou 
lazúrou. Kôš je určený pre zabetónovanie. 
Rozmer: 
- samotný kôš: ø 0,4 x výška 0,8 m.
- vložka v koši: ø 0,33 x výška 0,5 m.
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Detské ihriská

pri objednávke nad 1500 €
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SL204741 455,00 €

Stojan na kolobežky - na zem 
6 miestny stojan na kolobežky.
Možnosť uzamknutia kolobežiek. Visiace 
zámky nie sú súčasťou balenia.
Usadenie stojana na zem na pätky.
Konštrukcia: žiarovo zinkovaný plech.
Rozmer: 11 x 99 x 24 cm.

SL204701 180,00 €

Stojan na bicykle ECO - 5 miest
5 miestny stojan na bicykle.
Konštrukcia: úchytky z žiarovo zinkovanej 
ocele. Usadenie: položí sa alebo sa pripevní 
k zemi cez otvory ø 13 mm v bočných 
pásikoch (skrutky nie sú súčasťou balenia).
Váha: 19 Kg.

Exteriérová vývesná tabuľa, 120 x 160 cm
Jednoduchý a efektívny model pre všetky typy vonkajších vývesiek, jednostranný alebo 
obojstranný. 
Stĺpiky: oceľová rúrka ø 114 mm, zaoblený navarený vršok. 
Dvierka: výklopné so vzperami, vymeniteľné v prípade vandalizmu, bez nutnosti použiť 
náradie či demontovať vitrínu. Vodotesné elastomérové tesnenie. 
Sklo: bezpečnostné sklo, hrúbka 4 mm. 
Uzamknutie: 2 bezpečnostné zámky umiestnené na lište dvierok, 2 kľúče. 
Usadenie: montáž priamym zapustením.
Rozmer: 120 x 160 cm.

SL571510 - modrá 2190,00 €

SL571744 - sivá 2190,00 €

Stojan na kolobežky - nástenný
6 miestny stojan na kolobežky.
Možnosť uzamknutia kolobežiek. Visiace zámky nie sú súčasťou balenia. 
Usadenie: na stenu, 330 mm od zeme (spodná časť).
Konštrukcia: žiarovo zinkovaný plech.
Rozmer: 11 x 99 x 24 cm. 

SL204744 - sivý 305,00 €

SL204510 - modrý 305,00 €

LASNK4 520,00 €

Stojan na bicykle - 4 miesta
Konštrukcia je vyrobená z dreva (3-vrstvový 
borovicový impregnovaný lepený hranol (120 x 
120 mm). Spojovací materiál je nerezový alebo 
zinkovaný. Stojan sa betónuje na pätkách do zeme.
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Bezpečnostné plochy detských ihrísk podľa
Európskej normy EN 1176

Druh podkladu Opis Minimálna 
vrstva

Maximálna výška 
možného pádu

Betón / Kameň - - 60 cm

Utlačený povrch - - 60 cm

Trávne trsy - - 100 cm

Trávnik - - 100 cm

Kôra
Strojovo rozomleté drevo

(bez materiálu imitujúceho drevo), bez kôry a listov. 
Veľkosť od 5 mm do 30 mm.

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Drevené triesky Rozdrvená kôra ihličnanov. 
Veľkosť od 20 mm do 80 mm.

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Piesok Zrnitosť 0,2 až 2 mm.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Štrk Zrnitosť 2 až 8 mm.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Umelý povrch Podľa normy EN 1177 (certifikát HIC). - 300 cm

Gumová dlažba má hlavné použitie na detských ihriskách kde ochráni Vaše deti pri páde z výšky až 2,5 m. Spĺňa požiadavky EN 1176 a EN 1177 
týkajúcich sa vybavenia detských ihrísk. Aby ste zistili, ktorý produkt je pre Vás vhodný, je potrebné určiť HIC (kritickú výšku pádu), ktorú by Vám 

mal poskytnúť dodávateľ hracích prvkov, alebo si ju viete orientačne zistiť jednoducho odmeraním výšky od zeme po najvyššiu časť hracieho prvku. 
Následne si už viete vybrať vhodnú hrúbku gumovej dlažby na detské ihrisko.

Gumená dlažba je vhodná alternatíva k betónovým, asfaltovým, štrkovým či iným povrchom ihrísk. Gumové dlažby vytvárajú príjemný vzhľad, majú 
vynikajúce absorpčné schopnosti, tlmia pád, sú vodopriepustné, pružné a ľahké na údržbu. 

GUMOVÁ DLAŽBA POD DETSKÉ IHRISKÁ 

Výška 
pádu 

Hrúbka       
dlažby 

Rozmer 
kocky

Kód               
(červená 

farba)

Kód               
(zelená 
farba)

Cena: 1m2

60 cm 20 mm 1 x 1 m 1120R 1120G 41,00 €
80 cm 25 mm 0,5 x 0,5 m 050525RT 050525GT 37,00 €
90 cm 30 mm 1 x 1 m 1130R 1130G 54,00 €
100 cm 30 mm 0,5 x 0,5 m 050530RT 050530GT 45,00 €
130 cm 40 mm 1 x 1 m 1140RS2 1140GS2 55,00 €
140 cm 45 mm 0,5 x 0,5 m 050545RA 050545GA 53,00 €
150 cm 50 mm 0,5 x 0,5 m 050550RA 050550GA 60,00 €
160 cm 50 mm 1 x 1 m 1150RS2 1150GS2 69,00 €
170 cm 55 mm 0,5 x 0,5 m 050555RA 050555GA 62,00 €
180 cm 60 mm 0,5 x 0,5 m 050560RA 050560GA 65,00 €
240 cm 70 mm 0,5 x 0,5 m 050570RT 050570GT 69,00 €
250 cm 75 mm 0,5 x 0,5 m 050575RT 050575GT 76,00 €

Cena dlažby je bez pokládky!

Cena dlažby je za 1m2 - objednávajte podľa počtu metrov štvorcových 
(minimálne množstvo je 1 m2)

Gumový obrubník
Gumový obrubník je vhodným ohradením 
detských ihrísk z gumovej dlažby.
Rozmer: 5 x 20 x 98 cm.
Hmotnosť: 7,92 kg. 

520100R - červený 19,00 €

520100G - zelený 19,00 €

Stratený obrubník
Tvarovateľný stratený obrubník s výškou 45 mm 
je určený do záhrady ako okraj gumovej dlažby. 
Plastový obrubník je veľmi pevný a po nastrihnutí 
zadného spevňovacieho pásu je ľahko tvarovateľný. 
Obrubník je označovaný aj ako neviditeľný, pretože po 
zakomponovaní zostane veľmi nenápadný. Upevňuje sa 
pomocou plastových klincov 003023.
Rozmer obrubníka: 1 m x 45 mm x 75 mm.
Rozmer klinca: 190 mm x 19 mm. 

003022 - obrubník 6,50 €

003023 - klinec 0,40 €
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5 ks

u Vás do 5

ü

ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

A K O  O B J E D N Á V A Ť ?
Pri objednávkach prosíme uvádzať čitateľne názov a kód tovaru, Vašu presnú adresu, tel. číslo, meno zodpovednej osoby za objednávku 
a aj Vaše identifikačné číslo v klube NOMIland, ktoré sme Vám pridelili. Prijatú objednávku považujeme za záväznú. Zmeniť alebo doplniť 
objednávku môžete do 2 dní od jej zaevidovania v našej firme a to e-mailom na adrese nomiland@nomiland.sk. Aby objednávka nebola 
spracovaná dvakrát, využite iba jeden spôsob objednávania (cez e-shop, e-mailom, poštou, alebo telefonicky). Dodávateľ neručí za omyly 
objednávateľa v objednávke.

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

Takto vidíte produkt, ak je skladom: Takto vidíte produkt, ak nie je skladom:

Info o dostupnosti IBA na webových stránkach NOMIlandu !

Torreta
Dostupnosť:

už dní
kód: BE22450 24,90 €

SKLADOM Motýľ
Dostupnosť: do 20 dní
kód: GO57899 7,50 €

OBJEDNÁVKA CEZ E-SHOP

- RÝCHLO
- POHODLNE
- JEDNODUCHO

E-MAILOM

TELEFONICKY POŠTOU

V pracovných dňoch 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
055 636 73 58 
055 799 81 11

Bezplatná infolinka
0800 60 60 50

Objednávací formulár 
vyplňte a zašlite poštou.
NOMIland, s.r.o.  
Magnezitárska 11
040 13 Košice 

nomiland@nomiland.sk

Odporúčame online nákup na našom E-shope 
www.nomiland.sk

• možnosť rýchlej objednávky
• možnosť vytvoriť si nákupný zoznam
• rýchla dostupnosť ku všetkým potrebným informáciám

Objednávky 
na nábytok a detské ihriská 

príjímame iba písomnou formou.
(e-mail, e-shop, pošta)

Telefonicky prijímame objednávky 
iba na Pracovné zošity, tlačoviny 

a ostatné produkty max. do 5 položiek.

• dostupnosť všetkých produktov nájdete na našom webe
• predpokladaný termín dodania je viditeľný pri každom produkte

• približný termín, 
kedy bude produkt 
naskladnený

• možnosť využitia filtra: Rýchle dodanie, t.z. predpokladané dodanie do 5 dní

Pri objednávke nábytku 

v celkovej hodnote nad 1 500 € 

je doprava ZDARMA.

Viac info na str.  1215

 ● Montáž zdarma platí pri zakúpení

nábytku v hodnote min. 1 500 €.

● Pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž

na požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky. doruč íme l

l  v y lož íme  l  zmon tu jeme

NÁBYTOK vám doruč íme

a t iež  zmontu jeme

P
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PLATBA

DODACIE PODMIENKY

DOPRAVA A MONTÁŽ TOVARU

DOPRAVA PRACOVNÝCH ZOŠITOV, TLAČOVÍN A TLAČÍV

1. Materské a základné školy, štátne organizácie - tovar dodávame na faktúru so splatnosťou 14 dní. Faktúra je dodaná s tovarom.
2. Súkromné osoby a organizácie - tovar dodávame na dobierku alebo po úhrade predfaktúry. 

 Detské ihriská a pružinové hojdačky sú dodávané a montované individuálne po úhrade predfaktúry.

 Najviac predávaný tovar máme na sklade. Ostatný tovar dodávame cca do 30 pracovných dní. Nábytok a molitanové zostavy dodávame cca 
do 8 týždňov. Aktuálna doba dodania je uvedená pri každom produkte na našej stránke www.nomiland.sk. Doba dodania je vždy orientačná. Znamená, do 
koľkých dní tovar odovzdáme doručovacej spoločnosti (špedičná spol.). K tejto dobe treba pripočítať 1-5 pracovných dní. Dodacia lehota detských ihrísk 
a pružinových hojdačiek je individuálna po konzultácií so zákazníkom a dodanie sa realizuje formou preberacieho protokolu. 
Nábytok je dodávaný v demonte. 

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) spotrebiteľ súhlasí 
s predĺžením dodacej lehoty, v prípade ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.

 V prípade, že nevieme dodať všetok objednaný tovar naraz, budete písomne informovaný v dolnej časti faktúry o tom, že Vami objednaný tovar 
dodáme neskôr, alebo je pre veľký záujem vypredaný. Náklady na poštovné účtujeme iba raz. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar (obzvlášť v určitom 
období počas roka, napr. sviatky, koniec roka, začiatok školského roka, a pod.) alebo z dôvodu oneskorenia dodania tovaru zo strany dodávateľa môže 
dôjsť aj k oneskoreniu dodania zásielky. V tomto prípade sa Vám ospravedlňujeme. 
 Súkromný sektor - Tovar zasielame formou dobierky alebo prevodom. Faktúra je splatná pred dodaním tovaru (tovar expedujeme po uhradení 
faktúry). V prípade, že niektorý tovar nebudeme môcť dodať podľa dodacích podmienok, zašleme Vám iba ten tovar, ktorý máme na sklade. Chýbajúci 
tovar dodatočne nezasielame kvôli cene dobierky a Vašu objednávku považujeme za vybavenú. 

 1) Pri dodávke objednaného tovaru špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade zistenia 
akéhokoľvek poškodenia je potrebné hneď pri prebraní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Bezodkladne je potrebné oznámiť 
vzniknutú udalosť do našej spoločnosti, inak považujeme zásielku doručenú bezchybne.
 2) Pri dodávke našou spoločnosťou je potrebné tovar skontrolovať, či nedošlo pri preprave k nejakému poškodeniu a prípadné závady a poškode-
nia hneď poznačiť na dodací list. 
 3) Záručná reklamácia je taká reklamácia, pri ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym, alebo neprimeraným zaobchádzaním, čím sa 
rozumie: použitie výrobku na iné účely ako je určený, pôsobením na výrobok nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, alebo nesprávnou manipuláciou 
s výrobkom. 
 4) Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:
 I.) Písomné oznámenie reklamácie:  - prostredníctvom eshopu na www.nomiland.sk/reklamacie - ODPORÚČAME
     - emailom na adresu reklamacie@nomiland.sk
     - poštou - na adresu firmy
 II.) Reklamácia oznámená emailom alebo poštou musí obsahovať: 
  - údaje o odberateľovi s tel. číslom,
 - názov a kód výrobku,
 - dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry,
 - popis reklamovanej vady s podrobným popisom a zaslaním fotografie na náš email reklamacie@nomiland.sk 
 III.) na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí príslušný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
 5) Platné sú vždy naše aktuálne podklady. Zmeny konštrukcie a prevedenia, ktoré negatívne neovplyvňujú vzhľad alebo funkciu výrobku, neopráv-
ňujú k námietkam a reklamáciam. 
 6) Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmene jeho 
vlastností.
 7) V prípade vrátenia tovaru dodaného poštou alebo špedičnou spoločnosťou, musí byť výrobok poslaný na náklady zákazníka späť na adresu 
firmy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia. Výrobok musí byť nepoškodený a zabalený v pôvodnom obale. Možnosť vrátenia 
sa nevzťahuje na použitý výtvarný materiál, publikácie a na výrobky doručené našou spoločnosťou. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. 
V prípade zaslania vráteného tovaru na dobierku spoločnosť Nomiland tovar neprevezme.
 8) Postup v prípade nesprávne objednaného tovaru objednávateľom a jeho vrátenie nájdete na www.nomiland.sk.
 9) Podkladom pre všetky objednávky je vždy platný katalóg. Vyhradzujeme si právo technických a farebných zmien na ponúkanom 
sortimente ako aj právo na zmenu farebnosti dekoru.

OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. Pri objednávke nad 99 € s produktami z Tematických hier, Didaktických pomôcok a hier, Výtvarnej výchovy, Hudobnej výchovy a Pohybu (neplatí pre 
nábytok a interiérové   vybavenie, molitanové zostavy, detské ihriská) je poštovné ZDARMA. Inak poštovné vrátane balného je 5,00 €. 
2. Pri objednávke objemnejšieho tovaru (nábytok, interiérové vybavenie, molitanové zostavy) nad 1 500 € je doprava ZDARMA (inak poštovné vrátane 
balného je 20,00 €).
3. Pri objednávke tovaru zo sekcie Detské ihriská (str. 1180 - 1213 - okrem pružinových hojdačiek a hojdačiek na str. 1201) v hodnote nad 1 500 € 
je doprava a montáž ZDARMA. Inak je doprava a montáž 39,00 €.

 4. Pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových hojdačiek je doprava a montáž ZDARMA. Doprava a montáž za 1 ks je 39,00 €.
5. Pri objednávke 10 a viac kusov predeľovacích stien je montáž ZDARMA. Pri nižšom počte ks je montáž na požiadanie za poplatok 39,00 €.
6. Pri každej objednávke v celkovej hodnote nad 1 500 € je poštovné ZDARMA.
7. a. Pri nákupe nábytku od 1 500 € je montáž ZDARMA.
     b. Pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž na požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky.
     c. Pri nákupe nábytku do 500 € montáž neposkytujeme.  
8. V prípade nepriaznivého počasia alebo poveternostných podmienok sa montáž vonkajších detských ihrísk presunie na iný termín.
9. V prípade dodania tovaru špedičnou spoločnosťou dopraví kuriér objednaný tovar k prvým uzamykateľným dverám.

● Pracovné zošity pre predškolákov, príležitostné tlačoviny a tlačivá pre MŠ zo str. 16 - 21 v Hlavnom Katalógu 2021-2022 sa dodávajú 
 materským školám prepravnou službou. 
● Zasielajú sa samostatne, nezávisle od ostatného tovaru z nášho katalógu do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. 
● Pri cene objednávky nad 29,00 € je poštovné ZDARMA (pri cene objednávky do 29,00 € činí poštovné vrátane balného 3,50 €) - platí 
 len pre MŠ. 
● Pre súkromné osoby a organizácie - tovar dodávame na dobierku, ktorá je 5,00 € (platí iba pre tovar zo str. 16 - 21 v Hlavnom Katalógu 2021-2022). 
● Pracovné zošity, tlačoviny a tlačivá nie je možné nakupovať za klubové body.

Poznámky:
● Neposkytujeme montáž na stenu rôznych dekorácií, kúpeľňových poličiek a iných nástenných predmetov.
● Nábytok len skompletizujeme, vzájomne nemontujeme, neukotvujeme do steny. 
● Objemnejší a ťažší tovar (napr. nábytok, molitanové zostavy...) dodávame prepravnou službou alebo vlastnou dopravou.
● V prípade platby na dobierku je poplatok 1 €.
● Podmienky montáže nábytku, predeľovacích stien, vonkajších detských ihrísk a pružinových hojdačiek platia len pre MŠ a ZŠ.
● Podmienky pre poštovné zdarma a montáž zdarma sa môžu dočasne meniť podľa aktuálne prebiehajúcich akcií, ktoré budú zverejnené 
na stránke www.nomiland.sk.
● Vzhľadom k náročnej situácii, spôsobenej neustálym, enormným  a nepredvídateľným rastom cien materiálov a dopravy, sa môžu ceny 
produktov počas platnosti tohto katalógu meniť. Aktuálne platné ceny nájdete na našej stránke www.nomiland.sk.
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Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 
Prehlasujem, že uvedené údaje, nevyhnutné pre vybavenie objednávky, sú správne. 

Dodávateľ: NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 13, tel.: 055 636 73 58, 055 799 81 11, e-mail: nomiland@nomiland.sk
 www.nomiland.skOBJEDNÁVKA  pozn.: Vyplňte paličkovým písmom!

Odberateľ: Platca (ak nie je platca odberateľ):
Názov a meno:

IČO (povinný údaj): IČ DPH:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Ulica:

Mesto: PSČ:

Telefón: dátum:

Vaše číslo v Klube NOMIland (ak máte):

Pečiatka a podpis

Názov a meno:

IČO (povinný údaj): IČ DPH:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Ulica:

Mesto: PSČ:

Telefón: dátum:

Pečiatka a podpis

Celková 
suma:

Str. Kód Názov tovaru Jednotková cena Počet Cena spolu

ZDARMA od NOMIlandu: 
- doprava nábytku už od 1 500 €! 
- montáž nábytku už od 1 500 €!
-  poštovné pri objednávke už od 99 €! (s produktami z Tematických hier, Didaktických pomôcok a hier, 

Výtvarnej výchovy, Hudobnej výchovy a Pohybu - neplatí pre nábytok a interiérové  vybavenie, molitanové zostavy)
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Klub NomilandKlub Nomiland
1. 2.

3. 4.

ZDARMAPOŠTOVNÉ
U  N Á S  M Á T E

MONTÁŽ ZDARMA BEZPLATNÁ INFOLINKA

KVALITA PRODUKTOV

DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

KLUB NOMILAND

Na našej bezplatnej linke 0800 60 60 50 Vám naši 
pracovníci vždy ochotne poskytnú poradenstvo, poradia pri 
výbere toho správneho produktu a prekonzultujú s Vami Vaše 
pripomienky a požiadavky. 

Vďaka neustálemu procesu zdokonaľovania a systémového 
riešenia máme najviac predávaný sortiment na sklade počas 
celého roka, ktorého množstvo každoročne navyšujeme.

Pri každom nákupe produktov z nášho katalógu získavate body
na Váš osobný účet v Klube NOMIland.
Podľa dosiahnutých bodov si môžete vybrať akým spôsobom 
si Vaše nazbierané body zameníte:
► za množstvo produktov z nášho katalógu
► za TESCO poukážky
► za spotrebnú elektroniku a príslušenstvo
► za poštovné

NAJŠIRŠÍ, NAJKOMPLEXNEJŠÍ SORTIMENT

Ponúkame kompletný sortiment pre materské školy, družiny, 
materské centrá, detské ihriská a centrá voľného času. 
Časť produktov je vhodná aj pre základné školy. U nás 
nájdete všetko od nábytkového vybavenia, cez tematické 
hry, didaktické a náučné pomôcky, pomôcky na výtvarnú 
a hudobnú výchovu, potreby pre pohybové aktivity, ako aj 
exteriérové vybavenie v podobe detských ihrísk.

Každoročne naslúchame našim zákazníkom a pridávame do 
našej ponuky produkty, ktoré sú žiadané, náučné a inovatív-
ne. Všetko s dôrazom na potreby detí a našich zákazníkov.

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Nákupom na jednom mieste získate najlepšiu cenu 
- nepreplatíte na dopravných nákladoch a získate množstvo 
ďalších výhod.

POŠTOVNÉ A DOPRAVA ZDARMA

Tovar do nášho katalógu vyberáme s ohľadom na odbornosť 
a didaktickú hodnotu. Produkty sú od renomovaných výrobcov 
a ich kvalitu neustále sledujeme. Máme kvalitný a certifikovaný 
sortiment určený pre deti predškolského a školského veku. 

Na výrobu nábytkového sortimentu sú využívané iba kvalitné 
materiály a spojovacie komponenty, ktoré podliehajú prísnej 
kontrole a spĺňajú všetky normy týkajúce sa bezpečnosti 
a kvality. Vďaka tomu vieme ponúknuť bezpečné a vysoko 
kvalitné produkty s dlhou dobou používania.
Nábytok je dizajnovaný a vyrábaný s dôrazom na potreby detí 
v predškolskom a školskom veku.

Spoločnosť NOMIland si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas platnosti aktuálneho katalógu. Aktuálne nájdete na www.nomiland.sk.
Farby produktov v katalógu sa môžu čiastočne líšiť od farieb skutočných produktov, čo však nevplýva na ich celkový charakter a funkčnosť.

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného 
závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

V prípade kurzových zmien voči EUR o viac ako 5% si vyhradzujeme právo upraviť ceny u niektorých produktov.

U nás o montáž ZDARMA žiadať nemusíte! 
Máte ju automaticky pri nákupe:

 ► nábytku nad 1 500 €
      ► pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž na 
      požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky
 ► exteriérového detského ihriska nad 1 500 €
► 10 a viac ks predeľovacích stien

► pri objednávke nad 99 € s produktami z Tematických hier, 
 Didaktických pomôcok a hier, Výtvarnej výchovy, Hudobnej  
      výchovy a Pohybu
► pri objednávke objemnejšieho tovaru, nábytku, 
 interiérového vybavenia nad 1 500 €
► pri objednávke exteriérového detského ihriska nad 1 500 €  
► pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových 
 hojdačiek

NábytokTematické hry, Didaktické pomôcky a hry, 
Spoločné vzdelávanie, 

Výtvarná a Hudobná výchova, 
Pohyb, Detské ihriská

1. 2.

=
kompletná ponuka

NOMILAND !

KATALÓGY

2

VIAC AKO
900 NOVINIEK

Všetky potrebné informácie ohľadom KLUBU NOMILAND sú zverejnené aj na našej internetovej stránke www.nomiland.sk. Viac info na str. 6 - 9.

ODMEŇUJEME
V E R N Ý C H

Z Á K A Z N Í K O V

Členovia Klubu NOMIland
získavajú zdarma pomôcky počas 

celého roka.

Pri každom nákupe produktov 
z nášho katalógu získavate za každé 

1 € s DPH kúpeného tovaru
30 bodov na Váš osobný účet

v Klube NOMIland.

Každá materská, základná alebo špeciálna škola sa automaticky stáva členom klubu už pri prvom nákupe!

Zameňte si Vaše nazbierané body za: 

za množstvo 
produktov                                                            
z nášho 
katalógu

za spotrebnú 
elektroniku 

a príslušenstvo

Vyberte si z viac
ako 9000

produktov.

Vyberte si  
darček v podobe 

kvalitnej spotrebnej 
elektroniky.

za TESCO 
poukážky

za poštovné

 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 1215
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● Tematické hry

● Didaktické pomôcky a hry

● Spoločné vzdelávanie

● Výtvarná výchova

● Hudobná výchova

● Pohyb

● Detské ihriská

Katalóg
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jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školy

l Spo ľah l i vý  pa r t ne r  vaše j  ma te r ske j  ško l y l

N O M I l a n d ,  s . r . o .
M a g n e z i t á r s k a  1 1 ,  0 4 0  1 3  K o š i c e

te l :  055/636 73 58,  055/799 81  1 1

B e z p l a t n á  t e l .  l i n k a : 

0800 60 60 50

n o m i l a n d @ n o m i l a n d . s k
w w w . n o m i l a n d . s k

Kompletnú ponuku pre školský  rok 2021/2022 nájdete
v našich 2 NOVÝCH katalógoch :

K A T A L Ó G Y
=

k o m p l e t n á  p o n u k a
N O M I L A N D  !

Hlavný “Katalóg 2021/2022“
- nájdete v ňom kompletnú ponuku 

produktov z týchto sekcií:
Tematické hry,

Didaktické pomôcky a hry, 
Spoločné vzdelávanie, 

Výtvarná a Hudobná výchova, 
Pohyb, Detské ihriská

“Katalóg 2021/2022 Nábytok“ 
- nájdete v ňom kompletnú ponuku 

nábytku spolu 
so špeciálnym

Čarovným nábytkom

1. 2.

VIAC AKO

900 NOVINIEK
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