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I když otázku d ětského h řiště 
neřešíte každý den, 

následující informace Vám následující informace Vám 
pomohou až se rozhodovat 

budete. 
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• Bude to bezpečné?

Před investicí do bezpe čného, 
ekologického a vkusného h řišt ě se 
vám honí hlavou spousta otázek:

• Bude to bezpečné?
• Nezničí to vandalové?
• Neshnije nám to po pár letech?
• Kolik bude stát údržba?
• Jakou nám dají na to záruku?
• Kde na to vzít finance
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Na všechny tyto otázky pro vás 
máme odpov ěď – stru čně 

naznačím už nyní! 

Naše řešení odpovídá na všechny vaše otázky:Naše řešení odpovídá na všechny vaše otázky:

Důkazem jsou stovky realizací po celé republice

A každý nový projekt připravujeme ve spolupráci 
se zadavatelem – na každém novém místě je třeba 
nové řešení 



Masivní 
konstrukce



Akátové dřevo - nejodolnější dřevina 
proti povětrnostním vlivům a 
následné hnilobě



Nízké náklady na údržbu

Díky masivní konstrukci, přirozené 
odolnosti a schopnosti odolávat v 
exteriéru bez povrchové úpravy 



Vaše hřišt ě může vypadat t řeba takto:



Nebo i takto:



Rehabilita ční ústav kladruby

A nemusí to být jen pro d ěti:



I dosp ělí si p řijdou na své:

S hřišti od TR Antoš si 
hrajete celý život



A pomůžeme vám i s financováním.  

ROP, MMR, SZIF, ČEZ….ROP, MMR, SZIF, ČEZ….

Rok 2011 – 88 žádostí z MMR  z toho 
66 úspěšných



Víme, že kvalita práce je d ůležitá

ČSN EN 1176
ISO
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Plánujete -li realizaci d ětského h řišt ě 
• Zjistěte si kolik Vás bude realizace stát 

a kde se finanční prostředky dají 
sehnat

• Oslovte prověřeného dodavatele• Oslovte prověřeného dodavatele

Máte již d ětského h řišt ě 
• Znáte povinnosti provozovatele
• Znáte jeho stav – provádíte kontrolu



tr@trantos.cz

Ozvěte se: 

Tel.: 734 852 842

www.trantos.cz
Děkuji 


