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1.

138 cm

LE 0550
3,1 x 2 cm

95
59 cm

Comfortable garden deckchair for relaxation and leisure time. Deckchair
is folding and it allows to select the skew angle. Used for advertisment and
promotional purposes.The colour version and print we make according to
customer requirements. Material - beech, upholstering (100 % PES) width
45 cm

3.

143 cm

LE 0554 A
3,1 x 2 cm

95
65 cm

4.

LE 0554 B
4 x 2 cm

95

5.

138 cm

LE 0558
100 cm

3,1 x 2 cm

95
59 cm

6.

148 cm

LE 0560
3,1 x 2 cm

95
61 cm

Pohodlné zahradní lehátko s područkou slouží pro rekreační odpočinek.
Lehátko je skládací a umožňuje zvolit si úhel zkosení.Určeno k reklamním
a propagačním účelům. Barevné provedení vyhotovíme dle přání
zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES) šíře 45 cm
Comfortable garden deckchair with arm support for relaxation and
leisure time. Deckchair is folding and it allows to select the skew
angle.Used for advertisment and promotional purposes.The colour
version and print we make according to customer requirements.
Material - beech, upholstering (100 % PES) width 45 cm
Bequemer Gartenliegestuhl mit Armlehnen dient der Erholungsausruhung. Die Liege ist klappbar und ermöglicht denSchrägungswinkel
zu wählen. Für Werbungs und Reklamenzwecke verwendeten
Liegestühlen. Bedruckung des Liegestuhles nehmen wir nach dem
Kundenwunsch vor.Material Buche, Bezug (100% PES) Breite 45 cm.

7.

167 cm

LE 0564 A
3,1 x 2 cm

90
65 cm

Pohodlné zahradní lehátko s područkou slouží pro rekreační odpočinek.
Lehátko je skládací a umožňuje zvolit si úhel zkosení. Určeno k reklamním
a propagačním účelům. Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazka.
Materiál buk, potah (100 % PES)šíře 45 cm

8.

167 cm

LE 0564 B
4 x 2 cm

90
65 cm

Pohodlné zahradní lehátko s područkou slouží pro rekreační odpočinek.
Lehátko je skládací a umožňuje zvolit si úhel zkosení. Určeno k reklamním
a propagačním účelům. Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazka.
Materiál buk, potah (100 % PES)šíře 45 cm

9.

148 cm

LE 0568
3,1 x 2 cm

95
61 cm

10.

130 cm

LE 0680
5 x 2 cm

95
60 cm

11.

148 cm

LE 0762
4 x 2,5 cm

95
65 cm

12.

148 cm

LE 0852
6 x 2,5 cm

160
160 cm

50 cm.
50 cm.

50 cm.

50 cm.

13.

100 cm

2,7 x 1,8 cm

72,5 cm

LE 0410

35
45 cm

Pohodlné dětské zahradní lehátko bez područky. Určeno i k reklamním
a propagačním účelům.Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES) šíře 28 cm.

Comfortable children´s garden deckchair without arm support. Used
for advertisment and promotional purposes. The colour version and
print we make according to customer requirements. Material - beech,
upholstering (100 % PES) width 28 cm

Bequemer Garten Kinderliegestuhl ohne Armlehnen. Für Werbungs
und Reklamenzwecke verwendeten Liegestühlen. Bedruckung des
Liegestuhles nehmen wir nach dem Kundenwunsch vor. Material
Buche.Bezug (100% PES) Breite 28 cm

14.

100 cm

LE 0420
2,7 x 1,8 cm

35
47 cm

Pohodlné dětské zahradní lehátko bez područky. Určeno i k reklamním
a propagačním účelům.Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES) šíře 28 cm.

Comfortable children´s garden deckchair without arm support. Used
for advertisment and promotional purposes. The colour version and
print we make according to customer requirements. Material - beech,
upholstering (100 % PES) width 28 cm

Bequemer Garten Kinderliegestuhl ohne Armlehnen. Für Werbungs
und Reklamenzwecke verwendeten Liegestühlen. Bedruckung des
Liegestuhles nehmen wir nach dem Kundenwunsch vor. Material
Buche.Bezug (100% PES) Breite 28 cm

15.

148 cm

LE 0418
2,7 x 1,8 cm

35
47 cm

Pohodlné dětské zahradní lehátko bez područky. Určeno i k reklamním
a propagačním účelům.Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES) šíře 28 cm.

Comfortable children´s garden deckchair without arm support. Used
for advertisment and promotional purposes. The colour version and
print we make according to customer requirements. Material - beech,
upholstering (100 % PES) width 28 cm

Bequemer Garten Kinderliegestuhl ohne Armlehnen. Für Werbungs
und Reklamenzwecke verwendeten Liegestühlen. Bedruckung des
Liegestuhles nehmen wir nach dem Kundenwunsch vor. Material
Buche.Bezug (100% PES) Breite 28 cm

16.

46 cm

LE 0400
2,7 x 1,8 cm

95
28 cm

Sedačka vhodná nejen pro rybáře. Díky své skladnosti a nosnosti do 95
kg. Velice dobře poslouží při nejrůznějších příležitostech. Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál buk, potah (100 %
PES) šíře 28 cm.
Seat suitabel not only for fishing. Thanks to its small dimensions and with
loading capacity to 95 kg it serves very well during various occasions. The
colour version and print we make according to customer requirements.
Material - beech, upholstering (100 % PES) width 28 cm.

Nicht nur zum Angeln geeigneter Hocker. Danks seiner Zusammenfaltbarkeit und Tragfähigkeit bis zu 95 kg kann er bei verschiedensten Gelegenheeiten sehr gute Dienste erweisen. Bedruckung des Liegestuhles nehmen wir
nach dem Kundenwunsch vor. Material Buche, Bezug (100% PES) Breite
28 cm.

17.

70 cm

LE 0530
3,1 x 2 cm

95
36 cm

Lehce složitelná plážová stolička. Vhodná rovněž k reklamním a
propagačním účelům. Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES) šíře 28 cm.

Easily foldable beach seat. Suitable also for advertisment and promotional purposes. The colour version and print we make according to
customer requirements. Material - beech, upholstering (100 % PES)
width 28 cm.

Leicht klappbarer Strandsitzchemel. Auch für Werbungszwecke geeignet.
Bedruckung des Liegestuhles nehmen wir nach dem Kundenwunsch vor.
Material Buche, Bezug (100% PES) Breite 28 cm.

18.

52 cm

LE 0340
3,1 x 2 cm

95
83 cm

Stabilní židle vhodná nejen pro ”šéfa”. Díky snadnému složení se velmi
dobře hodí pro nečekaný počet hostů nebo při nejrůznějších obchodních
či jiných příležitostech. Barevné provedení vyhotovíme dle přání
zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES).
Stable chair suitable not only for ”boss”. Thansk to its fast folding/unfolding it is very suitable in case unexpected number of guests show up or for
various business and other occasions. The colour version and print we
make according to customer requirements. Material - beech, upholstering
(100 % PES).
Ein stabiler icht nur für einen ”Cheil” geeigneter Stuhl. Dank seinem
schneilen. Zusammenklappen eignet er sich für eine unerwartete Anzahl
der Gäste sehr gut oder bei verschiedensten Handels - und privaten
Gelegenheiten. Bedruckung des Liegestuhles nehmen wir nach dem
Kundenwunsch vor. Material Buche, Bezug (100% PES).

19.

107 cm

LE 0341
3,1 x 2 cm

95
41 cm

Stabilní židle vhodná nejen pro ”šéfa”. Díky snadnému složení se velmi
dobře hodí pro nečekaný počet hostů nebo při nejrůznějších obchodních
či jiných příležitostech. Barevné provedení vyhotovíme dle přání
zákazníka. Materiál buk, potah (100 % PES).
Stable chair suitable not only for ”boss”. Thansk to its fast folding/unfolding it is very suitable in case unexpected number of guests show up or for
various business and other occasions. The colour version and print we
make according to customer requirements. Material - beech, upholstering
(100 % PES).
Ein stabiler icht nur für einen ”Cheil” geeigneter Stuhl. Dank seinem
schneilen. Zusammenklappen eignet er sich für eine unerwartete Anzahl
der Gäste sehr gut oder bei verschiedensten Handels - und privaten
Gelegenheiten. Bedruckung des Liegestuhles nehmen wir nach dem
Kundenwunsch vor. Material Buche, Bezug (100% PES).

20.

100 cm

3,1 x 2 cm

138 cm

LE 0590

95
59 cm

Pohodlné houpací lehátko s područkou a vyměnitelným potahem.
Lehátko slouží k rekreačním účelům. Určeno k reklamním a propagačním
účelům. Barevné provedení vyhotovíme dle přání zákazníka. Materiál
buk, potah (100 % PES) šíře 45 cm.
Comfortable garden deckchair with arm support and replaceabble
upholstering. Deckchair for relaxation and leisure time. Used for
advertisment and promotional purposes. The colour version and print we
make according to customer requirements. Material - beech, upholstering
(100 % PES) width 45 cm.
Bequemer Gartenliegestuhl mit Armlehnen und einer auswechselbaren
Bespannung. Die Liege ist dient der Erholungsausruhung. Für Werbungs
und Reklamenzwecke verwendeten Liegestühlen. Bedruckung des
Liegestuhles nehmen wir nach dem Kundenwunsch vor. Material Buche,
bezug (100% PES) Breite 45 cm.

21.

25 cm

75 cm

70 cm

Rohačky 70 cm

90
1,5 cm

26 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

24.

36 cm

90 cm
51 cm

95 cm

90 cm

Rohačky 90 cm

90
1,5 cm

36 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

25.

45 cm

61cm

105 cm

100 cm

100 cm

Rohačky 100 cm

90
1,5 cm

36 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

26.

55 cm

71cm

115 cm

110 cm

110 cm

Rohačky 110 cm

90
1,5 cm

36 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

27.

71 cm

85 cm

130 cm

125 cm

125 cm

Rohačky 125 cm

90
1,5 cm

36 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

28.

95 cm

155 cm

150 cm

Rohačky 150 cm

120
1,5 cm

37 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES).The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.
Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

29.

100 cm

skládací

61 cm

105 cm

Rohačky 100 cm

90
1,5 cm

37 cm

Hlavní výhodou je skladnost při manipulaci a přepravě. Lehce smontovatelné pomocí 4 šroubů s umělohmotnou hlavicí. Stažením dřevěného
kozlíku nedochází k samovolnému pohybu sanic a sáně mají perfektivní
jízdní vlastnosti. Délka sedáku umožňuje jízdu jednomu či dvěma
sáňkařům najednou. Materiál buk, sedadlo laťkové, sáně možné doplnit o
dětskou ohrádku.
The main advantage is the compactness during handling and transport.
Easily assembled with four screws with a plastic cap. Wooden trestle is
well fixed – the runners of sledge is not move, sledge has perfect
driveability. The seat length allows the ride to one or two sledgers at a
time. Material – beech, the seat is made from lathes. It is possible to equip
eht sledge with the back for children.
Das Hauptvorteil ist Kompaktheit während dem Transport. Die Schlitten
werden mit 4 Schrauben mit den Plastikendungen montiert. Die Sitzlänge
ermöglicht die Fahrt 1-2 Rodlern auf einmal. Material Buche. Der
Lattensitz. Der Schlitten kann mit einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet
sein.

30.

80 cm
56 cm

38 cm

85 cm

80 cm

Davos 80 cm

90
1,5 cm

37 cm

37 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.

Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

31.

90 cm
67 cm

48 cm

95 cm

90 cm

Davos 90 cm

90
1,5 cm

36 cm

37 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.

Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

32.

100 cm
75 cm

53 cm

105 cm

100 cm

Davos 100 cm

90
1,5 cm

36 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.

Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

33.

68 cm

115 cm

110 cm

Davos 110 cm

90
1,5 cm

36 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.

Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

34.

120 cm
95 cm

80 cm

125 cm

120 cm

Davos 120 cm

120
1,5 cm

36 cm

37 cm

Sáňky určené pro rekreační využití. Délka sedáku umožňuje jízdu
jednomu či více sáňkařům najednou. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice, vruty a rozpěrka jsou opatřeny
protikorodujícím lakem. Materiál buk, saně možné doplnit o dětskou
ohrádku.
Sledge designed for recrational use. The seat length allows the ride to one
or more sledgers at a time. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). The runners, wood screws and strut are supplied with anticorrosive
paint. Material - beech. It is possible to equip eht sledge with the back for
children.

Ein Schlitten für Freizeitschlittenfahren. Die Sitzlänge ermöglicht die
Fahrt einem oder mehreren Rodlern auf einmal. Der Gurt sitz (100%
PES). Die Gleitschienen, Holzschrauben und Spreize sind mit einem
Korrosionsschutzlack versehen. Material Buche. Der Schlitten kann mit
einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet sein.

35.

75 cm

100 cm

skládací

105 cm

Davos 100 cm

90
1,5 cm

37 cm

Hlavní výhodou je skladnost při manipulaci a přepravě. Lehce smontovatelné pomocí 4 šroubů s umělohmotnou hlavicí. Stažením dřevěného
kozlíku nedochází k samovolnému pohybu sanic a sáně mají perfektivní
jízdní vlastnosti. Délka sedáku umožňuje jízdu jednomu či dvěma
sáňkařům najednou. Materiál buk, sedadlo laťkové, sáně možné doplnit o
dětskou ohrádku.
The main advantage is the compactness during handling and transport.
Easily assembled with four screws with a plastic cap. Wooden trestle is
well fixed – the runners of sledge is not move, sledge has perfect
driveability. The seat length allows the ride to one or two sledgers at a
time. Material – beech, the seat is made from lathes. It is possible to equip
eht sledge with the back for children.
Das Hauptvorteil ist Kompaktheit während dem Transport. Die Schlitten
werden mit 4 Schrauben mit den Plastikendungen montiert. Die Sitzlänge
ermöglicht die Fahrt 1-2 Rodlern auf einmal. Material Buche. Der
Lattensitz. Der Schlitten kann mit einer Kinderrückenhlehne ausgerüstet
sein.

36.

95 cm

54 cm

115 cm

110 cm

100 cm

Rekord 110 cm

90
1,5 cm

36 cm

37 cm

Využívají se především v zimních rekreačních střediscích a ve skiservisech. Konstrukce dřevěná s použitím dílů z plastické hmoty. Sedadlo
popruhové (100% PES). Skluznice, z ocelového plechu.Materiál buk, saně
možné doplnit o dětskou ohrádku.
Sledge is used especially in the winter resorts and ski services. The wooden
costruction using the parts from plastic. The seat is strap (100% PES). The
runners are from the steel sheet metal. Material - beech. It is possible to
equip eht sledge with the back for children.

Schlitten werden vor allem im Winterzentrum und Ski-Service verwendet. Ein Holzbau unter Verwendung der Kunststoffeille. Sitz mit textilem
Gurtbespannung (100% PES). Die Gleitschienen, aus Stahlblech.
Material Buche. Der Schlitten kann mit einer Kinderrückenhlehne
ausgerüstet sein.

37.

69 cm

130 cm

125 cm

Rekord 125 cm

120
1,5 cm

36 cm

Využívají se především v zimních rekreačních střediscích a ve skiservisech. Konstrukce dřevěná s použitím dílů z plastické hmoty. Sedadlo
popruhové (100% PES). Skluznice, z ocelového plechu.Materiál buk, saně
možné doplnit o dětskou ohrádku.
Sledge is used especially in the winter resorts and ski services. The wooden
costruction using the parts from plastic. The seat is strap (100% PES). The
runners are from the steel sheet metal. Material - beech. It is possible to
equip eht sledge with the back for children.

Schlitten werden vor allem im Winterzentrum und Ski-Service verwendet. Ein Holzbau unter Verwendung der Kunststoffeille. Sitz mit textilem
Gurtbespannung (100% PES). Die Gleitschienen, aus Stahlblech.
Material Buche. Der Schlitten kann mit einer Kinderrückenhlehne
ausgerüstet sein.

38.

51 cm

105 cm

100 cm

Lavina 100 cm

90
1,5 cm

36 cm

39.

61 cm

115 cm

110 cm

Lavina 110 cm

90
1,5 cm

36 cm

40.

81 cm

130 cm

125 cm

Lavina 125 cm

120
1,5 cm

36 cm

41.

36 cm

105 cm

100 cm

Lion 100 cm

90
1,5 cm

34 cm

Sportovní sáně moderního vzhledu. Vhodné pro mladší i dospělé sáňkaře.
K saním se dodává praktický tažná popruh. Sedadlo je vypletené popruhy
z nepromokavé tkaniny. Materiál buk.
The sport sledge of modrn Design. Suitable for younger and also adult
sledgers. The sledge is supplied with the pracitical tow strap. The seat is
knitted with the straps from the waterproof fabric. Material - beech.

Sportchlitten mit einem modernen Design. Für Jüngere und auch
erwachsene Schlittenfahrer geeingent. Zum Schlitten ist ein prakticher
Lenkgurt geliefert. Der sitz ist mit einer regendichten textilen
Gurtbespannung vershen. Material Buche.

42.

36 cm

125 cm

100 cm

Lion 120 cm

120
2,6 cm

34 cm

Sportovní sáně moderního vzhledu. Vhodné pro mladší i dospělé sáňkaře.
K saním se dodává praktický tažná popruh. Sedadlo je vypletené popruhy
z nepromokavé tkaniny. Materiál buk.
The sport sledge of modrn Design. Suitable for younger and also adult
sledgers. The sledge is supplied with the pracitical tow strap. The seat is
knitted with the straps from the waterproof fabric. Material - beech.

Sportchlitten mit einem modernen Design. Für Jüngere und auch
erwachsene Schlittenfahrer geeingent. Zum Schlitten ist ein prakticher
Lenkgurt geliefert. Der sitz ist mit einer regendichten textilen
Gurtbespannung vershen. Material Buche.

43.

53 cm

115 cm

110 cm

Sprint 110 cm

120
1,5 cm

38 cm

Sportovní sáně moderního vzhledu. Vhodné pro mladší i dospělé sáňkaře.
K saním se dodává praktický tažná popruh. Sedadlo je vypletené popruhy
z nepromokavé tkaniny. Materiál buk.
The sport sledge of modrn Design. Suitable for younger and also adult
sledgers. The sledge is supplied with the pracitical tow strap. The seat is
knitted with the straps from the waterproof fabric. Material - beech.

Sportchlitten mit einem modernen Design. Für Jüngere und auch
erwachsene Schlittenfahrer geeingent. Zum Schlitten ist ein prakticher
Lenkgurt geliefert. Der sitz ist mit einer regendichten textilen
Gurtbespannung vershen. Material Buche.

44.

57 cm

105 cm

100 cm

Gabreta 100 cm

90
2,8 cm

40,5 cm

Sportovní sáně pro dospělé určené pro sáňkování. Vysoce kvalitní bukové
dřevo ohýbané podle tradičních postupů. Sedadlo popruhové (100%
PES). K tomuto typu sání se nedají připevnit ohrádky.

Sport sledge for adults are designed for sledding on groomed toboggan
tracks. Material – high quality beech wood, bending according to
traditional procedure. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). It is not possible to equip the sledge with a back.

Sportrodel für Erwachsene für Rodeln auf präparierten Rodelbahnen
bestimmt. Erstklassiges Buchenholz gebogene nach dem traditionellen
Verfahren. Gurtsitz (100% PES). Zu diesem Modell ist nicht möglich
die Schlittenlehne befestigen.

45.

73 cm

125 cm

120 cm

Gabreta 120 cm

120
2,8 cm

41,3 cm

Sportovní sáně pro dospělé určené pro sáňkování. Vysoce kvalitní bukové
dřevo ohýbané podle tradičních postupů. Sedadlo popruhové (100%
PES). K tomuto typu sání se nedají připevnit ohrádky.

Sport sledge for adults are designed for sledding on groomed toboggan
tracks. Material – high quality beech wood, bending according to
traditional procedure. The seat is knitted with textile straps (100%
PES). It is not possible to equip the sledge with a back.

Sportrodel für Erwachsene für Rodeln auf präparierten Rodelbahnen
bestimmt. Erstklassiges Buchenholz gebogene nach dem traditionellen
Verfahren. Gurtsitz (100% PES). Zu diesem Modell ist nicht möglich
die Schlittenlehne befestigen.

46.

60 cm

130 cm

125 cm

Atawa 125 cm

120
3,0 cm

44 cm

Závodní model saní se vyrábí jen z vysoce kvalitního bukového dřeva.
Dobrá přilnavost na tvrdých a zledovatělých tratích díky skonu sanice
25°. Speciální tvar skluznice, která je broušená, vyměnitelná a vyrobená z
oceli.

Racing sledge model are made of high quality beech wood. This type of
the sledge has very good adhesion on hard and icy tracks, thanks to 25 °
inclination of runner and width of track ca. 44.5 cm. Rider feels safe
during a ride thanks padded seat.

Rennrodel besteht nur aus erstklassigem Buchenholz. Dieses hat sehr
guten Halt auf harten und eisigen Bahnen durch die Kufenneigung von
25° und der Spurbreite von ca. 44,5 cm. Das sportliche Fahrverhalten
verdankt dieser der speziellen Kufenform und den geschliffenen und
auswechselbaren Renn-Stahlschienen.

47.

44 cm

105 cm

100 cm

Horent 100 cm

90
6,8 cm

30 cm

Nové sáňky, unikátní konstrukce a moderní design. Mají jen jednu sanici.
Součástí sání je madlo pro snadnější řízení. Sedadlo vypletené textilními
popruhy (100% PES). Skluznice a vruty jsou opatřeny protikorodujícím
lakem. Materiál buk. Sáňky jsou standardně vybaveny tažným popruhem
s přezkou.
New sledge, unique construction and modern design. The sledge has only
one jowl. The sledge has a handle for control. The seat is knitted with
textile straps (100% PES). The runners and wood screws are supplied
with anticorrosive paint. Material – beech. The standard equipment of
sledge is town strap with the buckle.
Neue Schlitten, unikale Konstruktion und modern Design. Schlitten hat
nur eine Kufe. Schlitten hat den Halter für leichte Steuerung. Sitz mit
verstrickenem Gurtsitz (100% PES). Lauffläche und Holzschraube
werden mit wässrige Lackierung geschütz. Material: Buchenholz
Schlitten sind standart inkl. Zuggurt mit der Spange.

48.

Einer der grössten EishockeyshlägerHersteller, die Fa. BOHEMIA SPORT GmbH
stelit vor und bietet eine ganz neue
Eishockeyschläger-Kollektion an. Das breite
Spektrum von Typen Eishockeyschläger
LION erlaubt nicht nur Standardanforderungen, sondern auch hoch
spezifische Kundenanforderungen zu
befriedigen. Wir wünschen allen unseren
Kunden, die sich für unsere Eischockeyschläger LION entschieden, viele sportiche
Erfolge und Spielfreude.

152 cm

LION 9100

závodní hokejová hůl, speciálně určená pro dorostenecké a juniorské ligy.
lopatka celodřevěná, 2 x laminovaná.
2 vzory: TS-10 L, R a TS-11 L, R.
competitive ice hockey stick, specially designed for youth
and junior leagues all-wood blade, 2 x laminated.
2 designs TS –10 L,R; New TS – 11 L,R.

Für Nachwuchs- und Juniorligen spezial bestimmter
Wettkampfhockeyschläger. Vollholzblatt 2 x beschichtet.
2 Modelle TS - 10 L,R; TS - 11 L,R

51.

154 cm

LION 9200

závodní hokejová hůl, speciálně určená pro dorostenecké a juniorské ligy. Lopatka dřevěná s centrálním
plastovým klínkem v patce, tangenciálně laminovaná. 2
vzory: TS-10 L, R a TS-11 L, R.
competitive ice hockey stick, specially designed for youth
and junior leagues. Wooden blade with plastic wedge in
foot, tangentially laminated. 2 designs TS –10 L, R and
TS – 11 L, R.

Für Nachwuchs- und Juniorligen spezial bestimmter
Wettkampfhockeyschläger. Holzschaufel mit einem
zentralen Kunstoffkeil im Schaftende, tangential
laminiert. 2 Modelle TS - 10 L,R; TS - 11 L,R.

52.

152 cm

LION 9500

Speciální závodní hokejová hůl v extra tvrdém provedení určená pro vrcholový hokej. Lopatka celodřevěná,
kombinovaná, speciálně laminovaná. 2 vzory PL 30 L,R;
PL 40 L,R.
Special competitive ice hockey stick in extra hard
version designed for top ice hockey. Blade all-wood,
composite, specially tangentially laminated. 2 models PL
30 , PL 40.

Spezialwettkampfhockeyschläger in extra
Härteausführung für Leistungseishockey bestimmt.
Vollholzschaufel, kombiniert, spezial tangential laminiert. 2 Modelle PL 30 , PL 40.

53.

152 cm

LION 9900

Špičková závodní hokejová hůl, speciálně určená pro profi
hokej. Lopatka celodřevěná, sendvičové konstrukce,
speciálně laminovaná. Vyráběná dle přání zákazníka - PM
min. množství 12 ks.
Special competitive ice hockey stick, specially designed for
professional ice hockey. Blade all-wood, specially laminated. Manufactured according to customer requirements PM min. qantity of 12 pieces.

Für den Profieishockey speziell bestimmter Spitzenwettkampfhockeyschläger. Vollholzblatt spezial beschichtet
nach Wunsch des Kunden hergestellt–PM. Minimalmenge
12 Stück

54.

100 cm

LION 7712

celodřevěné provedení
lopatka laminovaná
rovná, vzor 13/45, 13/50 L,R,G

all-wood version
laminated blade
straight, models 13/45, 13/50 L,R,G

Vollholzausführung
beschichtet Klinge
flach, Spezialmodelle 13/45, 13/50 L,R,G

55.

135 cm

LION 7300

závodní brankářská hůl, speciálně určená pro špičkový
profi hokej. Žerď vyztužena speciálními plátky s
karbonovými vlákny. Nové odlehčené provedení celé hole.
Lopatka sendvičové konstrukce, speciálně tangenciálně
laminovaná skelným vláknem. Vzor 13/60 L,R
Competitive goal stick designed for top professional ice
hockey. Shaft reinforcement with special carbon fiber.
New lightweight design all stick. Plade sandwich
construction, special tangentially laminated fiberglass.
Models 13/60 L,R.
Für den Profieishockey speziell bestimmter Spitzenwettkampfhockeyschläger. Entsteter Shaft mit einer
spezialen Verstärkung. Spezial tangential laminierte
Schaufel mit Kohlenstofffasern. Spezialmodelle 13/60 L,R

56.

147 cm

LION 7800

Speciální brankářská hůl určená pro špičkový závodní
hokej. Celodřevěné odlehčené provedení, žerď se speciální
uhlíkovou výztuží. Lopatka 2 x speciálně laminovaná s
uhlíkovou výztuží. Speciální vzory 13/65 L,R; 14/70 L,R.
Special goal stick designed for top competitive ice hockey.
All-wood lightweight version. Shaft with special carbon
reinforcement. Blade 2x specially tangentially laminated
with carbon reinforcement. Special models 13/65 L,R;
14/70 L,R.
Spezialtorwartschläger für Leistungseishockey bestimmt.
Entlastete Vollholzausführung. Schaft mit Spezialkohlenstofffasern verstärkt. 2x spezial tangential
laminierte Schaufel mit Kohlenstofffasern. Spezielle
Muster 13/65 L,R; 14/70 L,R.

57.

147 cm

LION 7900

Určená pro špičkový závodní hokej. Celodřevěné
odlehčené provedení. Žerď se speciální výztuží. Lopatka
sendvičové konstrukce, 2 x laminovaná. Speciální
individuální vzory dle požadavků zákazníka – min.
množství 10 ks.
Designed for top competitive ice hockey. All-wood
lightweight version. Shaft lightweight with special
reinforcement. Blade 2 x laminated. Special individual
models according to customer requirements – min.
quantity of 10 pieces.
Für den Spitzenwettkampfshockey bestimmt. Entlastete
Ausführung aus Vollholz. Schaft mit Spezialversteifung.
2 x beschichtetes Blatt. Spezielle individuelle Muster nach
Wünschen des Kunden – eine Minimalmenge von 10
Stück.

58.

107 cm

LION 6600

Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve
věku 4- 8 let. Žerď dřevěná s dětským profilem.
Lopatka dřevěná, laminovaná. Zahnutá L, R.

Children´s ice hockey stick designed foryoungest
starting ice hockey players age 4 – 8 years. Wooden shaft
with children profile. Wooden blade, laminated – bent L,
R.

Für die kleinsten anfangenden Eishockeyspieler im Alter
von 4 - 8 Jahren bestimmter. Kindereishockeyschläger.
Holzschaft mit einem Kinderprofil. Holzschaufel,
laminiert gebogen L, R.

59.

90 cm

LION 6611

Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve
věku 3 – 5 let. Žerď dřevěná. Lopatka dřevěná – rovná.

Children’s stick designed for youngest starting ice hockey
players aged 3 – 5 years. Wooden shaft. Wooden blade –
straight.

Für die kleinsten anfangenden Eishockeyspieler
mit Alter von 3 – 5 Jahren bestimmter
Kindereishockeyschläger. Holzschaft. Holzblatt – flach.

60.

125 cm

LION 6633

Dětská hokejová hůl 8 - 12let. Žerď dřevěná. Lopatka
masivní, laminovaná – zahnutá L, R.

Children’s ice hockey stick 8 - 12 years. Wooden shaft.
Massive blade, laminated – bent L, R.

Kindereishockeyschläger für 8 - 12 jahre. Holzschaft.
Blatt massiv, beschichtet – gebogen L, R.

61.

147 cm

LION 6666

Hráčská hokejová hůl osvědčené konstrukce, určená
pro široký okruh hobby sportovců, 13 - 16 let. Žerď z
vrstveného dřeva. Lopatka dřevěná, laminovaná –
zahnutá L, R.
Player ice hockey stick of well-proven structure,
designed for wide range of hobby players, 13 – 16 years.
Shaft from layered wood. Wooden blade, laminated – bent
L, R.

Für breiten Bereich der Hobbysportler mit 13 – 16
J a h re n b e s t i m m t e r S p i e l e re i s h o c k e y s c h l ä g e r
einerbewährten Konstruktion. Schichtholzschaft.
Holzblatt, beschichtet – gebogen L, R.

62.

115 cm

LION 3311

Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej,
6 - 9 let. Žerď dřevěná. Lopatka z plastu – rovná.

Children’s stick designed especially for In-Line and
Street hockey, 6 - 9 years. Wooden shaft. Blade from
plastic – straigh.

Für vor allem In-Line- und Street-Hockey
bestimmter Kinderhockeyschläger, 6 - 9 Jahre.
Holzschaft. Kunststoffblatt – flach.

63.

115 cm

LION 3322

Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej,
6 - 9 let. Žerď dřevěná. Lopatka z plastu – zahnutá L, R.

Children’s stick designed especially for In-Line and
Street hockey, 6 - 9 years. Wooden shaft. Blade from
plastic – bent L, R.

Für vor allem In-Line- und Street-Hockey bestimmter
Kinderhockeyschläger, 6 - 9 Jahre. Holzschaft.
Kunststoffblatt – gebogen L, R.

64.

115 cm

LION 3377

Seniorská hůl určená především pro In-Line a Street
hokej, 13 - 16 let. Žerď dřevěná. Lopatka z plastu –
zahnutá L, R vyztužená dýhou.

Senior stick designed especially for In-Line and Street
hockey, 13 - 16 years. Wooden shaft. Blade from plastic –
bent L, R reinforced by veneer.

Für vor allem In-Line- und Street-Hockey bestimmter
Seniorschläger, 13 - 16 Jahre. Holzschaft.
Kunststoffblatt – gebogen L, R, mit Furnier versteift.

65.

Firma BOHEMIA SPORT TRADE, spol. s r.o. pro
výrobu využívá kulatinu pouze českého původu.
Veškerá vstupní surovina je zpracována. Mimo
hlavní program se vyrábí např. dřevěné hmoždinky
různých průměrů, různé násady a další drobné
dřevěné výrobky.Dřevěné brikety jsou lisovány z
prachu, který vzniká při broušení polotovarů. Dřevní
odpad se používá k výrobě tepelné energie. Dřevěné
zbytky, které nejsou zdrceny, se prodávají jako
palivo.

BOHEMIA SPORT TRADE Ltd. for production
uses only the timber from Czech Republic. All
feedstock is processed.Besides the main program
are produced – wooden plugs, different shafts and
other small wooden products. Beech briquettes are
pressed from the dust generated from the sanding
blanks.Wood wastes are used to produce thermal
energy. Wood residues are sold as fuel.

Die Fa. BOHEMIA SPORT TRADE GmbH für die
Produktion verwendet nur Protokolle aus der
Tschechischen Republik. Alles Holz wird
bearbeitet. Ausser der Hauptproduktion stellen wir
auch die Dübeln und weitere Holzprodukten her.
Holzabfall wird zur Produktion der Wärmeene rgie
verwendet. Holzreste wird als Brennstoff verkauft.

150 cm

Bukové brikety

80 cm

Bez chemických pojidel - EKO
Výhřevnost: 18,3 MJ/kg
Popel: 0,88%
Vlhkost: 6,7%
No chemical binders - EKO
Calorific value: 18,3 MJ/kg
Ash: 0,88%
Humidity: 6,7%
Packing: 10 kg
Ohne Zusatzt von chemischen Stoffen -EKO
Heizwert: 18,3 MJ/kg
Flugasche: 0,88%
Feuchtigkeit: 6,7%
Verpackung: 10 kg

68.

