
Aktualizovaný ku dňu 1.1.2017 Pri objednaní viac kusov zaujímavé zľavy!

Interaktívne herné prvky pre verejné priestory, školy, škôlky, kúpaliská, nákupné centrá...

Katal. číslo Obrázok Popis
Jednotková cena 

(bez DPH)

Jednotková cena 

(vrát. DPH)

APP001 #ODKAZ!

AudioNetic - hry, ktoré stimulujú pohyb a spoluprácu. 

Po viacnásobnom stlačení pedálu sa prvok nabije a náhodne hrá vložené 

zvuky, hudbu, rozprávky, vtipy, pokyny pre športy a hry a pod. Môže slúžiť aj 

ako zvukový informačný bod pre rôzne alternatívy využitia. Robustný a 

odolný dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá 

montáž a výmena obsahu. Možnosť vlastného grafického dizajnu. Vhodné 

pre deti od 4 rokov a dospelých.

2 275,00 € 2 730,00 €

MSP003

Music/StoryBall - chcete tancovať alebo spievať? 
 

Po viacnásobnom otočení kľuky sa prvok nabije a náhodne hrá vložené zvuky, 

hudbu, rozprávky, vtipy, pokyny pre športy a hry a pod. Môže slúžiť aj ako 

zvukový informačný bod pre rôzne alternatívy využitia. Robustný a odolný 

dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž a 

výmena obsahu. Štandardné farby - oranžová (RAL 2008), červená (RAL 3020) 

a modrá (RAL 5010). Možnosť zvolenia vlastnej farby. Vhodné pre deti od 3 

rokov.

2 350,00 € 2 820,00 €

KWP001

KineticWheel - rozkrúťte koleso a zábava začína!

Po viacnásobnom otočení kolesa sa prvok nabije a náhodne hrá vložené 

zvuky, hudbu, rozprávky, vtipy, pokyny pre športy a hry a pod. Môže slúžiť aj 

ako zvukový informačný bod pre rôzne alternatívy využitia. Robustný a 

odolný dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá 

montáž a výmena obsahu. Prichádza s tromi dizajnami kolies - loď, lietadlo a 

auto. Štandardné farby - čierna/pozink. Možnosť zvolenia vlastnej farby. 

Vhodné pre deti od 3 rokov.

2 375,00 € 2 850,00 €

DJPP001

DJ Post - buďte DJ-om na svojom obľúbenom ihrisku!

Po viacnásobnom otočení kolesa sa prvok nabije a slúži ako zosilňovač 

zvukov z vloženého mobilného telefónu, príp. iného zvukového zariadenia. 

Bez pripájania cez bluetooth alebo káble! Robustný a odolný dizajn, bez 

potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž. Štandardné 

farby - čierna/pozink. Možnosť zvolenia vlastnej farby. Vhodné pre deti od 10 

rokov a dospelých.

2 750,00 € 3 300,00 €

JSP001 

JumpStone - Skákaním generujete elektrickú energiu!

Pri skákaní sa prvok nabíja a náhodne prehráva vloženú hudbu či iné zvuky. 

Pre plynulé prehrávanie hudby treba skákať bez prestávky - prvok motivuje k 

pohybu. Ideálne napríklad pre školské prestávky. Robustný a odolný dizajn, 

bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž a výmena 

obsahu. Štandardné farby - čierna guma/pozink. Možnosť zvolenia vlastnej 

farby. Vhodné pre deti od 3 rokov.

2 375,00 € 2 850,00 €

GP72

GameNetic - Interaktívna hra na vzduchu!

Po viacnásobnom stlačení pedálu sa prvok nabije a umožní výber zo štyroch 

interaktívnych hier, ktoré cvičia rýchlosť, pamäť a matematické schopnosti. 

Hráč ovláda hry stláčaním tlačítok po boku herného prvku a stláčením 

pedálu. Robustný a odolný dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú 

energiu. Jednoduchá montáž. Možnosť vlastného grafického dizajnu. Hry 

určené deťom vo veku od 8 do 12 rokov.

2 750,00 € 3 300,00 €

CENNÍK 2017

 Bez potreby pripojenia na elektrickú energiu! Robustný a odolný dizajn, jednoduchá montáž!



AZP002

AudioZone - zapojte do hry aj nohy.

Po viacnásobnom otočení kľuky sa prvok nabije a umožní výber zo štyroch 

interaktívnych hier, ktoré cvičia rýchlosť a pamäť. Hráč ovláda hry štyrmi 

dotykovými polguľami - nohami, rukami, či dotykom predmetmi. Robustný a 

odolný dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá 

montáž. Rohové polgule z pozinkovanej ocele. Centrálny prvok - výber 

vlastnej farby z bežných RAL farieb. Vhodné pre deti od 6 rokov.

6 500,00 € 7 800,00 €

CNP001

Connect-IT - stlačte gombík a pokecajte si

Po viacnásobnom otočení kľuky sa prvok nabije a umožní komunikovať s 

ďalšími blízkymi zariadeniami na princípe vysielačky. Robustný a odolný 

dizajn, bez potreby pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž. 

Štandardné farby - čierna/pozink. Možnosť zvolenia vlastnej farby. Vhodné 

pre deti od 5 rokov. Cena za set 2 ks. Cena za jeden kus - 2050 Eur bez DPH (2 

460 Eur s DPH)

3 500,00 € 4 200,00 €

ASR011

AudioSense - zvuky a vône stimulujú vaše zmysly

Po viacnásobnom otočení kolesa sa prvok nabije a náhodne hrá vložené 

zvuky. Zároveň šíri zvolenú vôňu. Stimuluje zmysly - vhodné pre použitie na 

senzorickom detskom ihrisku. Môže slúžiť aj ako zvukový informačný bod pre 

rôzne alternatívy využitia. Robustný a odolný dizajn, bez potreby pripojenia 

na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž a výmena obsahu. Montáž na 

stenu, plot či existujúci herný prvok na detskom ihrisku. Možnosť zvolenia 

vlastnej farby. Vhodné pre deti od 3 rokov.

1 685,00 € 2 022,00 €

ASR010 AudioSense - len zvuk 1 390,00 € 1 668,00 €

GWP003

GameWall - interaktívna herná stena

                                  Po viacnásobnom otočení kolesa sa prvok nabije a umožní 

                         výber z viacerých hier zameraných na rozvoj rýchlosti, 

                       pamäte a koordinácie. Robustný a odolný dizajn, bez potreby 

                       pripojenia na elektrickú energiu. Jednoduchá montáž na 

                            existujúcu stenu či pevnejší plot. Vhodné do interiéru aj 

                                     exteriéru. Možnosť vlastného grafického dizajnu. Hry 

                                       určené deťom vo veku od 8 do 12 rokov.

4 800,00 € 5 760,00 €

Príplatok za špeciálny grafický dizajn (neobsahuje spracovanie grafiky) alebo 

farby mimo štandardu - cena za jeden prvok
100,00 € 120,00 €

BP001 Prefabrikovaný betónový kotviaci set 48,00 € 57,60 €

USB001
Playnetic usb kľúč 1GB (prázdny) - priemyselný USB kľúč odolný voči vysokým 

a nízkym teplotám
21,00 € 25,20 €

Orientačná cena dopravy v rámci SR - 1 prvok 80,00 € 96,00 €

Orientačná cena dopravy v rámci SR - 6 prvkov (jedna europaleta) 300,00 € 360,00 €

Študio -21 plus, s.r.o.

Adresa: Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Office: Študio -21 plus, s.r.o., Krajná 12, 900 31 Stupava

Tel.: 02/ 43 42 72 12, Mobil: 0910 / 21 21 21, Fax: 02/33 00 40 48

Internet: www.studio21.sk, E -mail: info@studio21.sk

Uvedené ceny prvkov sú v EUR, bez dopravy a montáže. Cena dopravy neobsahuje vyloženie. Štandardná dodacia doba pre štandardné prvky je 5 týždňov od 

objednania. Reálna dodacia doba závisí od konkrétnych produktov a aktuálnych možností výrobcu. 

Všetky prvky umožňujú regulovať hlasitosť zvukov a tiež obsahujú časový zámok, ktorý umožňuje na noc zvuky vypnúť.


