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SÁNĚ

Ohrádky
Tažné popruhy
Popruhy pro výplet sání
Koncovky na DAVOS
Reklamní potah na laťkové sáně

Rohačky 100 cm
Davos 100 cm

LEHÁTKA

Rybářská stolička 400 

Naše výrobky

BRIKETY

bukové brikety

standard

duo

židle

stoličky

dětské

s vyměnitelným potahem 

Rohačky

hobby

sportovní

příslušenství

Lavina
Rekord

Davos

Gabreta
Atawa
Lion

skládací
brankářské

závodní

reklamní

příslušenství

HOKEJKY

s plastovou lopatkou 

juniorské

dostupné možnosti 

Lehátko s područkou 0420
Lehátko bez područky 0410

Duo vcelku 0852

Židle Director 0340
Židle Director 0341

Predikt 530

Duo dělené 0852

Lehátko bez područky 0550
Lehátko s područkou 0560

Lehátko s područkou a polštářkem 762

Lehátko bez područky 0558
Lehátko s područkou 0564/A,B
Lehátko s držákem na nápoj 0568

Lehátko relax s polštářkem 0680

Lehátko bez područky 0554/A,B

LION MINI 30

Nástavec duté žerdě
Koncovka na hokejky
Puk hokejový junior
Puk hokejový senior

LION Brankářská MINI 30

LION 3322

LION 7712
LION 7800
LION 7900

LION 9100

LION MINI 60

LION 3311

LION 6600
LION 6611
LION 6633
LION 6666

premium

www.bohemiasport.cz



Bohemia Sport je značka se silným zázemím na českém i evropském reklamním trhu 
a dlouholetou tradicí již od roku 1928. Naším populárním artiklem současnosti jsou 
dřevěná lehátka vyrobená z vysoce kvalitního bukového dřeva. Naše kompletní 
nabídka zahrnuje stoličky, ž  sáně, hokejky a dřevěné brikety.idle, vlajky,

Tesařská, tiskařská, šicí a montážní dílna v rámci jedné společnosti zaručuje minimální 
dobu realizace. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu, profesionální zákaznický servis a 
dodržování domluvených termínů.

Naše výrobky jsou certifikovány a jsou vyráběny v souladu s platnými normami. 
Spolupráce s naší společností je pohodlným a kreativním způsobem, jak získat ty 
nejlepší produkty. 

tradiční česká výroba

vysoká kvalita, bezkonkurenční ceny

rychlá realizace

dlouholetá tradice

skvělá spolupráce

www.bohemiasport.cz

tradiční český výrobce

BOHEMIA SPORT
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Lehátka

skládací buková konstrukce, zkosené hrany 

stabilní, lehké, polohovatelné

celobarevné, termotransferový tisk nebo sublimace

TÜV, SZÚ a FSC certifikace

spoje upevněny nýty 

vyrobeno dle norem EU 

plastové zarážky proti samovolnému složení 

1

2
3

potah 100% PES s certifikací OECO-TEX



kg
3,3

MAX

95kg

přepravní rozměr: 137,5 x 59 x 6 cm

rozměr opěradla: 44,5 x 100 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm

Lehátko bez područky 0550

Dřevěné lehátko ideální pro reklamní účely. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního 
bukového dřeva. Polohovatelné opěradlo – 3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro vaše 

2bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace TÜV, FSC a OEKO-TEX.

standard

www.bohemiasport.cz



standard

Lehátko s područkou 0560

kg
3,7

MAX

95kg

přepravní rozměr: 148,5 x 61,5 x 6 cm

rozměr opěradla: 44,5 x 115 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm

www.bohemiasport.cz

Na hory i k bazénu. Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Skládací konstrukce vyrobena z 
kvalitního bukového dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro  –

2
vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace TÜV, FSC a OEKO-TEX.



s vyměnitelným potahem

Lehátko bez područky 0554/A,B

www.bohemiasport.cz

MAX

95kg

přepravní rozměr: A - 143 x 59 x 6 cm

rozměr opěradla: 44 x 119 cm

profil dřeva: A - 3,1 x 2 cm

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 
dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro vaše bezpečí. Potah –

2
100 % PES, 280 g/m . Varianta B se širšími profily dřeva. Certifikace SZÚ, FSC a OEKO-TEX.

kg
3,8

kg
4

A B

složený rozměr: B - 143 x 59 x 6 cm

Profil dřeva: B - 4 x 2 cm
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Lehátko bez područky 0558

s vyměnitelným potahem

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 
dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 –

2
% PES, 280 g/m . Certifikace TÜV, FSC a OEKO-TEX.

kg
3,1

MAX

95kg

přepravní rozměr: 137,5 x 59 x 6 cm

rozměr opěradla: 44,5 x 100 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm



Lehátko s područkou 0564/A,B

s vyměnitelným potahem

Na hory i k bazénu. V zimě, v létě. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového dřeva. 
Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, –

2
280 g/m . Varianta B se širšími profily dřeva. Certifikace SZÚ, FSC a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

MAX

95kg
kg
4,7

kg
5

A B

přepravní rozměr: A - 167 x 65 x 6 cm

rozměr opěradla: 44 x 123 cm

profil dřeva: A - 3,1 x 2 cm

složený rozměr:     B - 167 x 65 x 7 cm

Profil dřeva: B - 4 x 2 cm



Lehátko s držákem na nápoj 0568

s vyměnitelným potahem

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Područka s otvorem na nápoj. Skládací konstrukce 
vyrobena z kvalitního bukového dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a –

2
nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace TÜV, FSC a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

kg
4,7

MAX

95kg

rozměr opěradla: 44,5 x 115 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm

přepravní rozměr: 148,5 x 61 x 6 cm



Lehátko s područkou a polštářkem 0762

s vyměnitelným potahem

www.bohemiasport.cz

kg
4

MAX

110kg

přepravní rozměr: 148 x 65 x 7 cm

rozměr opěradla: 44 x 113 cm

profil dřeva: 4 x 2,5 cm

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Vyměnitelný potah. Skládací konstrukce vyrobena z 
kvalitního bukového dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Plastové zarážky a nýty pro –

2
vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace SZÚ, FSC a OEKO-TEX.

kg
6,8

MAX

95kg
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premium

Lehátko relax s polštářkem 0680

Zahradní lehátko s područkou pro rekreační odpočinek. Skládací konstrukce vyrobena z 
kvalitního bukového dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Nýty pro vaše bezpečí.  Potah –

2
100 % PES, 280 g/m . Certifikace SZÚ, FSC a OEKO-TEX.

kg
9,4

MAX

95kg

přepravní rozměr: 130 x 60 x 22 cm

rozměr opěradla: 45 x 122 cm

profil dřeva: 5 x 2,3 cm



Lehátko bez područky 0410

dětské

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 
2dřeva. Nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace TÜV a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

kg
1,65

MAX

35kg

přepravní rozměr: 72 x 45 x 6 cm

rozměr opěradla: 27 x 55 cm

profil dřeva: 2,7 x 1,85 cm



Lehátko s područkou 0420

dětské

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 
2dřeva. Nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace TÜV a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

kg
2,3

MAX

přepravní rozměr: 100 x 46,5 x 6 cm

rozměr opěradla: 27 x 70 cm

profil dřeva: 2,7 x 1,85 cm

35kg



Duo dělené 0852

duo

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Verze lehátka pro dva. Užijte si pohodlí společně! 
Vyměnitelný potah. Možnost polštáře. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 

2
dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . –
Certifikace FSC a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

kg
14

MAX

160kg

přepravní rozměr: 143 x 130 x 8 cm

rozměr opěradla: 54 x 121 cm x 2

profil dřeva: 6 x 2,5 cm



Duo vcelku 0852

duo

Pro rekreační odpočinek v zimě i v létě. Verze lehátka pro dva. Užijte si pohodlí společně! 
Vyměnitelný potah. Možnost polštáře. Skládací konstrukce vyrobena z kvalitního bukového 

2
dřeva. Polohovatelné opěradlo  3 polohy. Nýty pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . –
Certifikace SZÚ, FSC a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

kg
13,5

MAX

160kg

přepravní rozměr: 143 x 130 x 8 cm

rozměr opěradla: 110 x 121 cm

profil dřeva: 6 x 2,5 cm



Židle Director 0340

židle

Klasická skládací režisérská židle vyrobena z kvalitního bukového dřeva. Všechny klouby 
2upevněné nýty, aby se zabránilo odšroubování konstrukce. Potah 100 % PES, 280 g/m . 

Certifikace SZÚ a OEKO-TEX.

rozměr sedáku: 45 x 35 cm

www.bohemiasport.cz

kg
5

MAX

95kg

přepravní rozměr: 52 x 83 x 8 cm

rozměr opěradla: 42 x 32 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm



Židle Director 0341

židle

Klasická skládací režisérská židle vyrobena z kvalitního bukového dřeva. Všechny klouby 
2upevněné nýty, aby se zabránilo odšroubování konstrukce. Potah 100 % PES, 280 g/m . 

Certifikace SZÚ a OEKO-TEX.

www.bohemiasport.cz

rozměr sedáku: 51 x 40 cm

kg
4,2

MAX

95kg

přepravní rozměr: 41 x 107x 9 cm

rozměr opěradla: 52 x 18 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm



Rybářská stolička 400 

stoličky

www.bohemiasport.cz

kg
1

MAX

přepravní rozměr: 47 x 28 x 7 cm

rozměr opěradla: 30 x 28 cm

profil dřeva: 2,7 x 1,8 cm

95kg

Šikovná a snadno použitelná malá  stolička nejen pro rybáře. Vhodná na jakoukoliv akci. Nýty 
2pro vaše bezpečí. Potah 100 % PES, 280 g/m . Certifikace SZÚ a OEKO-TEX.



Predikt 530

stoličky

www.bohemiasport.cz

kg
1,9

MAX

přepravní rozměr: 70 x 36 x 5 cm

rozměr opěradla: 35 x 42 cm

profil dřeva: 3,1 x 2 cm

95kg

Malá, snadno skládací židle s opěradlem na jakoukoliv akci. Složená zabírá málo místa, 
snadno se přenáší a ukládá. Konstrukce vyrobena z kvalitního bukového dřeva. Potah 100 % 

2PES, 280 g/m . Certifikace SZÚ a OEKO-TEX.
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Dostupné možnosti

lazura rámu certifikace FSC

polštářek

ČERNÁ

TMAVĚ 
HNĚDÁ

SVĚTLE HNĚDÁ

BEZBARVÁ

výběr ze čtyř odstínů označení výrobku certifikací FSC

lehátka lze doplnit o polštářek

rozšiřující plocha pro reklamu

dostupné možnosti
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Způsoby tisku

dostupné možnosti

termotransferový tisk sublimační tiskbez tisku
jednobarevný potah
výběr barvy dle vzorníku vlastní design

vlastní design
vhodné pro logo firmy

celoplošný tisk

oboustranný tisk

Termotransferový tisk

Transferový tisk, nebo také termotransferový tisk je metodou ne-přímého potisku. U této metody 
se nejprve potiskne přenosové médium – papír nebo přenosová fólie a až následně je tento 
potisk přenášen na reklamní textil pod tlakem a vysokou teplotou v termolisu. Jeho hladký 
povrch zajišťuje přesný barevný tisk na lehátku a dosahuje vynikající kvality tisku vašeho motivu.

Sublimační tisk

Přímý i nepřímý potisk sublimačními barvami. Přímý potisk  textil se přímo tiskne sublimačními –
barvami a následně se barvy fixují ve fixační jednotce. Nepřímý potisk - nejprve se barva natiskne 
na transferový papír a potom se na rotačním lisu nažehlí na textil. Barva z papíru se vysublimuje 
do textilu a tím ho do hloubky obarví. 
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Jméno                                       Pnt Barva

Standardní vzorník látek

Číslo

zelená tmavá

béžová

žlutá

kari

pomerančová

bordo

zelená svítivá

zelená 

modrá královská

žlutá citrónová

červená

bledě modrá

modrá

modrá tmavá

černá

482 c

  123 c

  137 c

  1505 c

  188 c

  229 c

  381 c

  356 c

  286 c

3955 c

  200 c

2995 c

  295 c

2965 c

  567 c

0070

0067

0064

0065

0043

0041

0036

0039

0022

0062

0004

0031

0026

0025

0021

reflex. oranžová   021 c0081

magenta   213 c0044

black c0090

bílá --

lilek

dostupné možnosti



SÁNĚ

TÜV a SZÚ certifikace 

vyrobeno dle norem EU 

tradiční česká výroba

Vyrobeny z kvalitního dřeva s certifikací FSC 

Nabízíme široké spektrum sání různých velikostí od tradičního vzhledu až 
po moderní sportovní sáňky.

www.bohemiasport.cz
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hobby

Minirohačky 70 cm

Dětské sáňky, vhodné pro děti do výšky max. 1 m, také jako dekorace nebo vtipný dárek. Sanice 
vyrobeny z jednoho kusu přířezu. Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím 
lakem. Materiál jasan, popruhy 100% PES. 

Sáňky jsou vybaveny tažným popruhem s karabinou.

25 cm 26 cm

70 cm kg
2,2

MAX

75kg

MAX
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hobby

Rohačky 90 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

51 cm 36 cm

91,5 cm

36 cm 36 cm

91,5 cm

kg
3,7

kg
3,9

MAX

MAX

90kg
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hobby

Rohačky 100 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
3,7

kg
4,1

61 cm 36 cm

98,5 cm

45 cm 36 cm

99 cm

MAX

MAX

90kg
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hobby

Rohačky 110 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
4,6

kg
5,1

71 cm 36 cm 55 cm 36 cm

109 cm 109 cm
MAX

90kg

MAX
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hobby

Rohačky 125 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
4,6

kg
5,2

85 cm 36 cm 71 cm 36 cm

123 cm 123 cm

MAX

MAX

120kg
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hobby

Davos 80 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
3,1

kg
3,5

56 cm
36 cm

38 cm
36 cm

81 cm 81 cm

MAX

90kg

MAX
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hobby

Davos 90 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
3,3

kg
3,9

36 cm

91 cm 91 cm

36 cm
48 cm67 cm

MAX

90kg

MAX
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hobby

Davos 100 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
3,5

kg
4,2

36 cm

101 cm 101 cm

36 cm
53 cm75 cm

MAX

90kg

MAX
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hobby

Davos 110 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
4

kg
5

36 cm
? cm

36 cm
68 cm

112 cm 112 cm
MAX

90kg

MAX
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hobby

Davos 120 cm

Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% PES) nebo laťkové. 
Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál buk.  Certifikace TÜV.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

kg
4,5

kg
5,4

36 cm
95 cm

36 cm
80 cm

121 cm 121 cm

MAX

MAX

120kg
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hobby

Lavina 110 cm

Tradiční výrobek. Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% 
PES). Dřevěný oblouk. Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál 
buk.  Certifikace SZÚ.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

61 cm 36 cm

110 cm

MAX
MAX

90kg

MAX

kg
4,1
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hobby

Lavina 125 cm

Tradiční výrobek. Určeno pro rekreační využití. Sedadlo je vypletené textilními popruhy (100% 
PES). Dřevěný oblouk! Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny protikorodujícím lakem. Materiál 
buk.  Certifikace SZÚ.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

81 cm 36 cm

125 cm MAX

120kg

MAX

kg
4,8
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hobby

Rekord 110 cm

Určeno pro rekreační využití. Dřevěná konstrukce s použitím dílů z plastické hmoty. Sedadlo 
popruhové (100% PES). Skluznice z ocelového plechu. Materiál buk.  Certifikace SZÚ.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

54 cm 36 cm

110 cm

kg
4,8

MAX

90kg

MAX

kg
4,9

MAX

90kg
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hobby

Rekord 125 cm

Určeno pro rekreační využití. Dřevěná konstrukce s použitím dílů z umělé hmoty. Sedadlo 
popruhové (100% PES). Skluznice z ocelového plechu. Materiál buk.  Certifikace SZÚ.

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

125 cm

69 cm
36 cm

MAX

120kg

MAX

kg
5,7
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sportovní

Gabreta 100 cm

Sportovní sáně pro dospělé určené pro sáňkování na upravených sáňkařských dráhách. Jsou 
řiditelné stiskem kolen na vyčnívajícím konci sanice. Vysoce kvalitní bukové dřevo ohýbané 
podle tradičních postupů. Sedadlo popruhové (100% PES).

Tažný popruh je součástí sání.
Sáně nelze  doplnit o dětskou ohrádku.

57 cm
35 cm

100 cm

MAX

MAX

90kg

MAX

MAX

90kg6,7
kgkg
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sportovní

Gabreta 120 cm

Sportovní sáně pro dospělé určené pro sáňkování na upravených sáňkařských dráhách. Jsou 
řiditelné stiskem kolen na vyčnívajícím konci sanice. Vysoce kvalitní bukové dřevo ohýbané 
podle tradičních postupů. Sedadlo popruhové (100% PES). 

Tažný popruh je součástí sání.
Sáně nelze  doplnit o dětskou ohrádku.

120 cm

73 cm 41,3 cm

MAX

kg
8,8

MAX

120kg
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sportovní

Atawa 125 cm

Vyrobeno jen z vysoce kvalitního bukového dřeva. Velmi dobrá přilnavost na tvrdých a 
zledovatělých tratích díky skonu sanice 25° a šířce stopy cca 44,5 cm. Dřevěné kozlíky jsou 
připevněny na gumových ložích. Sáně se dobře řídí přenášením váhy a stiskem kolen. 
Vypolstrovaný sedák a lehce nastavitelná nízká pozice sezení dávají jezdci velmi bezpečný 
pocit z jízdy. Sportovní jízdní vlastnosti získávají tyto saně díky speciálnímu tvaru skluznice, které 
jsou broušené, lehce vyměnitelné a vyrobené z kvalitní oceli určené pro závody. 

Tažný popruh je součástí sání.
Sáně nelze doplnit o dětskou ohrádku.

125 cm

60 cm
44 cm

MAX

kg
8,5

MAX

120kg
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sportovní

Lion 120 cm

Sportovní sáně moderního vzhledu. Vhodné pro mladší i dospělé sáňkaře. Sedadlo je vypletené 
popruhy z nepromokavé tkaniny. Materiál buk.
 
Tažný popruh je součástí sání.
Sáně nelze doplnit o dětskou ohrádku.

54 cm 41 cm

120 cm

MAX

kg
5,8

MAX

120kg
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skládací

Rohačky skládací 100 cm

Určeno pro rekreační využití. Hlavní výhodou je skladnost. Lehce smontovatelné pomocí 4 
šroubů s umělohmotnou hlavicí. Stažením dřevěného kozlíku nedochází k samovolnému pohybu 
sanic a sáně mají perfektivní jízdní vlastnosti. Sedadlo laťkové.  Materiál buk.  

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

61 cm 36 cm

100 cm

MAX

kg
4,3

MAX

90kg
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skládací

Davos skládací 100 cm

Určeno pro rekreační využití. Hlavní výhodou je skladnost. Lehce smontovatelné pomocí 4 
šroubů s umělohmotnou hlavicí. Stažením dřevěného kozlíku nedochází k samovolnému pohybu 
sanic a sáně mají perfektivní jízdní vlastnosti. Sáně jsou vpředu opatřeny bezpečnostní 
ochrannou plastovou krytkou. Sedadlo laťkové. Materiál buk. 

Tažný popruh není součástí sání.
Sáně možno doplnit o dětskou ohrádku.

100 cm

75 cm 36 cm

MAX

kg
4

MAX

90kg



příslušenství

Příslušenství

Plastová

Ohrádky

Pásková dřevo-pvc

www.bohemiasport.cz

Dřevěná laťková Dřevěná ohýbaná

Koncovky na saně Davos
ź plast 



příslušenství
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Tažné popruhy

 s přezkousešívaný s karabinou 

204 cm

100% PES  pro sáně Lavina a Rekord
100% PES

209 cm 206 cm

pro sáně Rohačky a Davos
100% PES

Popruhy na výplet saní



příslušenství
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Reklamní potah na laťkové sáně

materiál: 100% PES  



HOKEJOVÉ HOLE

vyrobeno dle norem EU 

tradiční česká výroba

Vyrobeny z kvalitního dřeva s certifikací FSC 

www.bohemiasport.cz

Nabízíme hokejové hole LION, hokejky určené pro hokejbal i streethokej.



juniorské

LION 6600

www.bohemiasport.cz

107 cm

Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve věku 4-8 let. 

kg
4,8
kg
0,3

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,3 x 1,65 cm

lopatka: dřevěná, laminovaná – zahnutá L, R



juniorské

LION 6611
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Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve věku 3-5 let.

žerď: dřevěná, 

lopatka: dřevěná – rovná

90 cm
kg
4,8
kg
0,4

profil: 2,7 x 1,85 cm



juniorské

LION 6633

www.bohemiasport.cz

Dětská hůl určená pro  hokejisty ve věku 8-12 let.

žerď: dřevěná, profil: 2,7 x 1,85 cm 

lopatka: masivní, laminovaná  zahnutá L, R–

125 cm
kg
4,8
kg
0,6



juniorské

LION 6666

www.bohemiasport.cz

Hráčská hokejová hůl osvědčené konstrukce, určená pro široký okruh hobby sportovců ve 
věku 13-16 let.

žerď: z vrstveného dřeva, profil: 3 x 2 cm

lopatka: dřevěná, laminovaná – zahnutá L, R

147 cm
kg
4,8
kg
0,7



s plastovou lopatkou 

LION 3311
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Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej, 6-9 let.

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: plastová – rovná

115 cm
kg
4,8
kg
0,5



s plastovou lopatkou 

LION 3322
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Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej, 6-9 let.

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: plastová – zahnutá L, R

115 cm
kg
4,8
kg
0,5



brankářské

LION 7712

www.bohemiasport.cz

Dětská brankařská hůl pro začínající hokejisty ve speciálním odlehčeném provedení.

žerď: masivní v dětském ergonomickém profilu, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: proklížená s výztuží s profilovaným 
               nákližkem, speciálně laminovaná,i
                rovná nebo zahnutá L, R 

100 cm
kg
4,8
kg
0,5
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brankářské

LION 7800

Speciální brankářská hůl „SUPER“ určená pro špičkový závodní hokej.

lopatka: proklížená s výztuží a unikátně laminovaná tangenciálně 
                uspořádanými skelnými vlákny – zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7 plátková, vyztužená sklolaminátovými pásky 
          s karbonem, profil: 3 x 2 cm

konstrukce: celodřevěné odlehčené provedení

147 cm
kg
4,8
kg
1
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brankářské

LION 7900

lopatka: proklížená s výztuží a unikátně laminovaná tangenciálně 
                  uspořádanými skelnými vlákny – zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7 plátková, vyztužená sklolaminátovými pásky 
           s karbonem, profil: 3 x 2 cm

konstrukce: celodřevěné odlehčené provedení s uhlíkovou výztuží

Speciální brankářská hůl pro špičkový závodní hokej. Vyráběná dle přání zákazníka, min. 
množství 6 ks.

147 cm
kg
4,8
kg
1
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závodní

LION 9100

konstrukce: celodřevěná se speciální výztuží, umožňuje nejvyšší cit 
                     při vedení kotouče i samotné hře

Závodní hokejová hůl „SPECIAL“ speciálně určená pro dorostenecký a juniorský hokej.

lopatka: proklížená s výztuží a 2x laminovaná, celodřevěná, 
                zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7. plátková, odlehčená, vyztužená
          sklolaminátovými plátky s karbonem, v tvrdosti 2 x STIFF 
          s uhlíkovými vlákny, profil: 3 x 2 cm

tvrdost: 2 x STIFF

152 cm
kg
4,8
kg
0,7
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reklamní

LION MINI 30

Hokejka určená pro reklamní účely, výlisek z plastu, více barevných provedení.

30 cm
kg
4,8
kg
0,2



www.bohemiasport.cz

reklamní

LION MINI 60

Hokejka určená pro reklamní účely, žerď dřevěná, lopatka z plastu.

60 cm
kg
4,8
kg
0,3
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reklamní

LION brankářská MINI 30

určená pro reklamní účely, výlisek z plastu, více barevných provedení

30 cm
kg
4,8
kg
0,3
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příslušenství

Příslušenství

Nástavec duté žerdě Koncovka na hokejky

Puk hokejový

g
90

g
170

ź  materiál: buk, povrchově upraveno
ź pro všechny typy dutých žerdí

g
35

ź z kvalitní pryže
 

27,5 cm

ź 6 x 2 cm
ź 7,6 x 2,5 cm
 



Dřevěné brikety
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Vyrobeny výhradně z bukové dřevní hmoty bez přidání chemických 
pojidel. Jsou vhodné do krbů, kamen a kotlů. Charakterizují se pomalým 
rovnoměrným žárem s dlouho dobou žhnutí. Certifikace SZÚ 

výhřevnost: 18,3 MJ/kg

popel: 0,88%

vlhkost: 6,7%



www.bohemiasport.cz

Certifikace



Sídlo firmy

Václavské náměstí 785/28
110 00 Praha 1

Provozovna

BOHEMIA SPORT, spol. s r. o.
Strakonická 947


