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Firma MK je moderní, dynamicky se rozvíjející podnik, který se specializuje na výrobku 

produktů z plastických hmot. 

Vysoká kvalita produktů, dosažená díky použití nejmodernějších technologií a vysoké 

kvalifikaci našich zaměstnanců, nám pomohla stát se významným výrobcem v tomto 

odvětví. 

Získané zkušenosti nám dovolují profesionálně projektovat a vykonávat naši práci. 

Protože spolupracujeme v oblasti moderních technologií, neustále vyvíjíme nová řešení, 

a vycházíme tak vstříc očekávání našich zákazníků. 

Vlastníme jak vstřikovací stroje, tak nástrojové stroje, kterými vyrábíme vstřikovací 

formy pro naše zákazníky. 

Naším hlavním cílem je satisfakce a spokojenost zákazníků. Abychom toho dosáhli, 

neustále zvyšujeme kvalitu produktů a poskytovaných služeb. 

Firma zavádí na polský trh neustále nové produkty, vhodné při projektování a výstavbě 

bezpečných dětských hřišť. 

S radostí vám chceme představit výrobní a obchodní firmu MK. Obrábění řeznými 

nástroji, zpracování plastických hmot a vstřikovací formy jsou naším denním chlebem 

a vášní. Již léta je naší základní devizou nejvyšší kvalita nabízených produktů. 

 

 

VSTŘIKOVNA: 

Většinu naší produkce vyrábíme na 

moderních vstřikovacích strojích značky 

"ARBURG", mezi které patří: 

- ARBURG 370S 

- ARBURG 320K 

- ARBURG 320C  

- a několik strojů značky "KUASY" 

Poskytujeme také služby vstřikování s 

formami, které nám zákazníci svěří. 

 

NÁSTROJÁRNA 

Naše firma se specializovala na výrobu 

vstřikovacích forem. Vyrábíme je pro vlastní 

výrobu a na objednávku našich zákazníků. 

Poskytujeme také služby v rozsahu obrábění 

řeznými nástroji na strojích jako jsou: 

- soustruhy 

- frézky 

- rovinné brusky 

- brusky vnějších válcových ploch 

- stolní brusky 

 

mailto:mk-plast@o2.pl


 

MK-PLAST 51-501 Wrocław • ul.Monopolowa 6 •  mk-plast@o2.pl • biuro@mk-plast.pl • www.mk-plast.pl 
+48 501-40-32-66 Jarosław Miszczyk  +48 501-46-63-97 Łukasz Miszczyk 

 

2 

1. Objednávky: 

Firma MK přijímá pouze písemné objednávky podávané elektronickou cestou (e-mail), kde jsou upřesněny: druh 

zboží, barva, počet, rozměr a způsob jeho odběru. 

Objednávka zboží je považována za závazek k jeho odběru. 

V okamžiku vyřízení objednávky vystavujeme fakturu DPH. 

 

2. Při prvním nákupu je nezbytné předložit následující údaje 

Písemná objednávka zboží 

Název a adresa firmy a DIČ 

Adresa zásilky 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefonní číslo) 

 

3. Dodání a převzetí zboží 

Objednávky určené k zasílaní poštou jsou přijímány k vyřízení od 9.00 do 15.00 hodin. 

Dodávky zboží pro nás zajišťuje kurýrní firma UPS, RABEN, DSV 

 

4. Ceny 

Všechny ceny obsažené v ceníku jsou velkoobchodní ceny. 

V závislosti na uskutečněném obratu obdrží každý Obchodní partner příslušnou úroveň velkoobchodních cen. 

Ceny uvedené v PLN se přepočítávají na EUR podle kurzovního lístku ze dne vystavení faktury DPH. 

Všechny ceny uváděné firmou MK jsou cenami bez DPH a je třeba k nim připočítat daň DPH ve výši 23%. 

Vyhrazujeme si možnost změny ceny bez udání důvodu. 

Ceník je obchodní informací a nemůže být považován za závaznou nabídku ve smyslu čl.66, odst. 1 Občanského 

zákoníku. Je to pouze pozvánka k jednání ve smyslu čl.71 Občanského zákoníku. 

Ceny uvedené v ceníku jsou cenami bez DPH platnými ke dni 01.01.2012. 

 

5. Platby 

Veškeré platby provádějte na účet MK v nepřekročitelných lhůtách, uvedených na faktuře. 

Platební lhůty se stanovují individuálně s každým odběratelem. 

Podkladem pro odeslání zboží je včasné zaplacení kupní ceny. Na základě plateb zaplacených po uplynutí 

platební lhůty se vystavují dlužní úpisy. 

 

6. Bezpečnost 

Snažíme se, aby náš sortiment byl co nejbezpečnější jak pro děti, tak pro životní prostředí. 

Naše součástky se vyrábí z originálních materiálů. V případě potřeby poskytneme všechny informace o 

plastických hmotách, které používáme. 

Firma MK nenese žádnou odpovědnost za jakékoli tělesné zranění nebo hmotné škody způsobené nesprávným 

používáním našich produktů, vandalismem a jinými nešťastnými náhodami. 

 

 

Často kladené otázky  
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Záslepky s přírubou 

 

 

Tato záslepka je určena pro trámy se čtvercovým průřezem a prkna. 

Chrání vyvrtaný otvor pro šroub před průnikem vody, špíny a činy 

vandalismu.  

 

Dostupné jsou dva rozměry – pro otvor: Ø30 a Ø35 

 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

    Materiál: Polyethylen PE. 

   

 
 
 

Záslepky bez příruby 

 

 

Tato záslepka je určena pro trámy s kulatým průřezem.  

Chrání vyvrtaný otvor pro šroub před průnikem vody, špíny a činy 

vandalismu.  

Dostupné jsou dva rozměry – pro otvor: Ø30 a Ø35 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

    Materiál: Polyethylen PE. 
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Krytky šroubů - zajištění šroubu Ø40 

 

 

Tento nástavec je určen pro ploché povrchy. 

Chrání šroub před působením vody, špíny a vandalismu. 

Brání rozebrání zařízení, protože znemožňuje přístup ke šroubu. 

Dostupné rozměry: Ø40 s otvorem pro šroub M10 nebo M12. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

   

 

 
 

 

 

Krytky šroubů - zajištění šroubu R60 

 

 

Tento nástavec je určen pro trámy s kulatým průřezem. 

Chrání šroub před působením vody, špíny a vandalismu. 

Brání rozebrání zařízení, protože znemožňuje přístup ke šroubu. 

Vhodný pro kulaté trámy Ø80-:-Ø160 

Dostupné rozměry: Ø40 s otvorem pro šroub M10 nebo M12. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6 
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Krytky šroubů - zajištění šroubu R22 

 

 

Tento nástavec je určen pro trámy s kulatým průřezem. 

Chrání šroub před působením vody, špíny a vandalismu. 

Brání rozebrání zařízení, protože znemožňuje přístup ke šroubu. 

Vhodný pro kulaté trámy Ø40-:-Ø50 

Dostupné rozměry: Ø40 s otvorem pro šroub M10 nebo M12. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6 

 

 

 

 
 
 

Krytky šroubů - zajištění šroubu Ø30 

  

Tento nástavec je určen pro ploché povrchy. 

Chrání šroub před působením vody, špíny a vandalismu. 

Brání rozebrání zařízení, protože znemožňuje přístup ke šroubu. 

Dostupné rozměry: Ø30 s otvorem pro šroub M6 nebo M8. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Rukojeť houpací hračky L90 

  

Tato rukojeť se používá pro nejrůznější houpací hračky a váhové 

houpačky. Může se také používat jako stupátko. 

Dostupná délka 90 mm 

Připevňuje se šroubem nebo závitovou tyčí M12 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

 

   

 

Rukojeť houpací hračky L100 

  

Rukojeť houpací hračky s koncovkou Ø50 

Tato rukojeť se používá pro nejrůznější houpací hračky a váhové 

houpačky. Může se také používat jako stupátko. 

Dostupná délka 100 mm 

Připevňuje se šroubem nebo závitovou tyčí M12 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Rukojeť houpací hračky L140 

 

 

Tato rukojeť se používá pro nejrůznější houpací hračky, váhové 

houpačky a posilovací zařízení. Může se také používat jako stupátko. 

Dostupná délka 140 mm. 

Připevňuje se šroubem nebo závitovou tyčí M12.  

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

 

Materiál: Polypropylen PP nebo Polyamid PA6. 

  

Brak zdjęć 

 

 
 
 
 

Krytka šroubu 

 

 

Krytka šroubu. Chrání šroub proti přístupu vody, špíny a chrání před 

vandalismem. 

Dostupné velikosti – na šroub M6, M8, M10, M12. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Jiné velikosti jsou dostupné na objednávku v černé barvě. 

Materiál: Polyethylen PE. 
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Nástavec na trám se čtvercovým průřezem 

 

 

Tento nástavec je určen pro trámy se čtvercovým průřezem. 

Chrání trám shora před působením povětrnostních vlivů.  

Chrání proti pronikání vody, která způsobuje praskání dřeva.  

Hraje také estetickou roli. 

Dostupné jsou tři velikosti 90x90 , 95x95 , 100x100 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP. 

   

 
 
 

Nástavec na trám s kulatým průřezem 

 

 

Tento nástavec je určen pro trámy s kulatým průřezem. 

 

Chrání trám shora před působením povětrnostních vlivů.  

Chrání proti pronikání vody, která způsobuje praskání dřeva.  

Hraje také estetickou roli. 

Dostupné jsou tři velikosti Ø80 , Ø100 , Ø120 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP. 
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Distanční podložka Ø40 

 

 

Tato podložka vytváří odstup mezi křižujícími se trámy. Brání 

zaseknutí a likviduje nebezpečné, úzké prostory mezi trámy. 

Dostupná velikost – Ø40 hodí se na trámy Ø80-:-Ø120.  

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

   

 
 

Vodítko řetězu 

 

 

Je to krytka, kterou používáme u trámů, prken a na jiných místech, 

kudy prochází řetěz. Chrání před zraněním způsobeném řetězem, 

protože vyplňuje otvor a nenechává tam místo na prsty. 

Dostupná velikost – Ø25 x 38mm 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP. 
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Mezitrámová vložka klín 

 

 

Tato vložka je určena pro trámy s kulatým průřezem. 

Slouží jako zabezpečení mezi křižujícími se trámy. 

Brání zaseknutí a likviduje nebezpečné, úzké prostory mezi trámy.  

Vyrábí se ve 2 základních barvách – červené a černé, avšak na přání 

zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP/ Polyethylen PE. 

   

 
 

Mezitrámová vložka trojúhelník 

 

 

Tato vložka je určena pro trámy se čtvercovým průřezem. 

Slouží jako zabezpečení otvoru mezi křižujícími se trámy. 

Brání zaseknutí a likviduje nebezpečné otvory.  

Vyrábí se v černé nebo modré barvě, avšak na přání zákazníka 

vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Elastomer. 
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Upevnění žebříku 25 

 

 

Toto upevnění je určeno pro trámy s čtvercovým průřezem. 

Usnadňuje montáž příček žebříku. Nyní již není nutno vézt celý žebřík 

na místo montáže, můžeme jej smontovat na místě. 

Otvor pro trubku: Ø25. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

 

   

 
 

Upevnění žebříku T 

 

 

Toto upevnění je určeno pro trámy s čtvercovým průřezem. 

Usnadňuje montáž příček žebříku. Nyní již není nutno vézt celý žebřík 

na místo montáže, můžeme jej smontovat na místě. 

Otvor pro trubku: Ø25. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Upevnění žebříku 35 

 

 

Toto upevnění je určeno pro trámy s čtvercovým průřezem. 

Usnadňuje montáž příček žebříku. Nyní již není nutno vézt celý žebřík 

na místo montáže, můžeme jej smontovat na místě. 

Otvor pro trubku: Ø35. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

 
 

 

Upevnění trubky kolotoče 

 

 

Upevnění trubky u plošinového kolotoče niveluje viditelné svary a 

zvyšuje vizuální atraktivitu zařízení. 

Velikost –Ø50 na trubku Ø35. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Kulová rukojeť 

 

 

Kulová rukojeť má různé použití.  

Příkladem zde mohou být logické a zručnostní hry (labyrint). 

Standardně se vyrábí v černé barvě, avšak na přání zákazníka 

vyrobíme jinou barvu. 

 

Materiál: Polypropylen PP. 

  

Brak zdjęć 

 

 
 

Pouzdro 85  

 

 

Toto pouzdro hraje distanční roli.. 

Dostupná velikost – Ø17 x 85mm 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

 

Materiál: Polyamid PA6 

 

  

Brak zdjęć 
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Lodní okénko 

 

 

Tato polokoule je vyrobena z průhledného polystyrénu.  

Díky tomu, že je průhledný, hodí se výborně k použití pro okna, 

světlíky, zasklené prvky pro logické hry apod. 

Průměr Ø500mm, hrana cca 15mm. 

Bezbarvé, na přání může být vyrobeno v jiné dostupné barvě. 

Materiál: Polystyrén (PS) nebo polykarbonát.  

   

 

Záslepka  Ø27 

 

 

Tato záslepka se hodí: 

- Rukojeť houpací hračky L90, L100, L140 

- Krytky šroubů - zajištění šroubu – Ø40, R22, R60 

Působí jako zátka, krytky. 

Dostupná velikost – Ø27 

 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

 

Materiál: Polyamid PA6 
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Záslepky 

Kulatá záslepka 

 

 

Záslepka pro nejrůznější typy kovových trubek, např. plotní sloupky 

na dětském hřišti. 

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 

Záslepka na plech 

 

 

Záslepka technologických otvorů. 

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 

 

Kulatá záslepka 

 

 

Záslepka do trubky s kulovou hlavou s lamelami  

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 
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Kulatá záslepka 

 

 

Záslepka kulatá s čočkovou hlavou  

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 

Čtvercová záslepka 

 

 

Záslepka pro nejrůznější kovové profily, např. plotní sloupky na 

dětském hřišti. 

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 

 

Obdélníková záslepka 

 

 

Záslepka pro nejrůznější kovové profily, např. plotní sloupky na 

dětském hřišti. 

 

Dostupná velikost – www.mk-plast.pl 

 

Materiál: Polyethylen PE. 
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Souprava pro piškvorky 

 

 

Souprava dílů pro hru v piškvorky se skládá z 9 plastových pouzder a 

12 distančních rozpěrek. Na každém pouzdře jsou vytištěny dva 

symboly – v tomto případě "O" a "X". Za příplatek můžeme 

vytisknout jiné symboly nebo obrázky. Potisk je velmi trvanlivý a 

odolný vůči atmosférickým podmínkám. Možné jsou také jiné barvy 

pouzder, rozpěrek a potisku. 

Velikost Ø120. 

Vyrábí se ve 3 základních barvách – žlutočervené, světle zelené a 

tmavě modré, avšak na přání zákazníka vyrobíme jiné barvy. 

Materiál: Polystyrén PS – ABS. 

 

   

Souprava pro hru na psa a kočku 

 

 

Souprava dílů pro hru na psy a kočky se skládá z 9 plastových 

pouzder a 12 distančních rozpěrek. Na každém pouzdře jsou 

vytištěny dva symboly - v tomto případě "pes" a "kočka". Za příplatek 

můžeme vytisknout jiné symboly nebo obrázky. Potisk je velmi 

trvanlivý a odolný vůči atmosférickým podmínkám. Možné jsou také 

jiné barvy pouzder, rozpěrek a potisku. 

Velikost Ø120. 

Vyrábí se světle zelené barvě, avšak na přání zákazníka vyrobíme jiné 

barvy. 

Materiál: Polystyrén PS – ABS. 
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Souprava naučných tabulí 

 

 

Naučné tabule jsou výborným způsobem zábavy a učení. 

Umožňují výuku základních anglických slovíček poznáváním obrázků 

předmětů, které nás obklopují. 

Na každé tabuli je vytištěn obrázek a jeho význam v polštině a 

angličtině. 

Souprava obsahuje 35 různých tabulí. 

Rozměry: 70x70x3,5 mm. 

Barva žlutá, 3-barevný potisk. 

Materiál: Polyamid PA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy poprzez zabawę  
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Prvky pro lanové sestavy 

Spojovací článek lano-trám T 

 

 

Toto upevnění je určeno pro trámy se čtvercovým průřezem, prken 

nebo HDPE desek. Spojuje zakované lano s dřevěným trámem. 

Je to velmi odolné spojení. Plní také estetickou úlohu. 

Upraveno pro lana 16mm. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

 

Materiál: Polyamid PA6 

   

Upevnění lana-trám U 

 

 

Tento upínací prvek je určen pro trámy se čtvercovým průřezem, 

prken nebo HDPE desek. Upevňuje a brání přemístění lana. Plní také 

estetickou úlohu. 

Pro lano 16mm. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

 

Materiál: Polyamid PA6 
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Srdcovka velká 

 

 

Tato srdcovka je vodítkem lana. Jejím úkolem je chránit lano před 

pomačkáním. Má také estetickou úlohu. 

Velikost Ø73mm, otvor Ø48 

Upravená pro lana 16mm. 

Možné jsou také jiné otvory pro větší nebo menší šrouby. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6 

   

 
 
 

Srdcovka 

 

 

Tato srdcovka je vodítkem lana. Jejím úkolem je chránit lano před 

pomačkáním. Má také estetickou úlohu. 

Upravená pro lana 16mm. 

Velikost Ø53mm, otvor pro šroub 8-:-14mm. 

Možné jsou také jiné otvory pro větší nebo menší šrouby. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Srdcovka na šroub s šestihranem 

 

 

Tato srdcovka je vodítkem lana. Jejím úkolem je chránit lano před 

pomačkáním. Má také estetickou úlohu. 

Upravená pro lana 16mm. 

Velikost Ø53mm, otvor pro šroub 8-:-14mm. 

Možné jsou také jiné otvory pro větší nebo menší šrouby. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

   

 
 
 

Srdcovka kulatá 

 

 

Tato srdcovka je vodítkem lana. Jejím úkolem je chránit lano před 

pomačkáním. Má také estetickou úlohu. 

Upravená pro lana 16mm. 

Velikost Ø53mm, otvor pro šroub 8-:-14mm. 

Možné jsou také jiné otvory pro větší nebo menší šrouby. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Lanový uzel 

 

 

Je to součástka, která umožňuje šplhání po laně. Plní úlohu 

někdejšího uzlu pro šplhání. 

Průměr 73mm, pro lano Ø16mm nebo Ø18mm. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 

   

 
 

Křížové upínání lana 

 

 

Toto upevnění umožňuje spojování křižujících se lan na bezpečném 

dětském hřišti. Umožňuje vytváření sítí a lanových pyramid. 

Upraveno pro lana Ø16mm. 

Vyrábí se ve 4 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polyamid PA6. 
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Distanční podložka Φ120 

 

 

Tato podložka slouží jako vzdálenost mezi zkříženými 

nosníky. Nyní můžete kombinovat nosníky s hranaté, kulaté, 

utáhněte je HDPE panely, desky, překližky a jiné ploché 

předměty.Další výhodou je možnost kombinovat dva prvky v 

libovolném úhlu. 

Dostupná velikost – R50 hodí se na trámy Ø100 mm 

                                 – R60 hodí se na trámy Ø120 mm 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP. 

   

Kulatá záslepka Φ114 

 

 

Koncovka na kovových trubek o průměru Ø114, např. tyčí houpačky, 

kolotoče a ocelových konstrukcí na hřišti. 

Vyrábí se v 5 základních barvách – žluté, červené, modré, zelené, 

černé, avšak na přání zákazníka vyrobíme každou jinou barvu. 

Materiál: Polypropylen PP. 
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Příjezdová mapka 

 

 

 

 

- Objednávky a veškeré dotazy zasílejte prosím 

elektronickou cestou (E-mail) v anglickém a polském jazyce 

 

- Existuje možnost zaslání vzorků součástek 

 

Seznamte se s naší nabídkou. 

ZVEME KE SPOLUPRÁCI 
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