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SPECIFICKÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY   
Arthur - Zahradní hrací domek - hrad    6

Noa  - Zahradní hrací domek k pomalování  7 

ŠIKMÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY  
Alice  -      Základní zahradní hrací domek    8

Robin  - Zahradní domek Alice + spodní konstrukce 9

Jesse      -      Střední zahradní domek  (s přístřeškem)    10

Iris -        Zahradní domek Jesse + spodní konstrukce 11

Lisa  -        Velký zahradní domek (s přístřeškem) 12

Emma  -        Zahradní domek Lisa  + spodní konstrukce  13

Max  -        Zahradní domek Lisa + vyšší konstrukce + pískoviště            14

OBLÉ ZAHRADNÍ HRACÍ DOMKY
Julia  - Střední hrací domek     15

Alex  - Hrací domek Julia + přístřešek 16

Tom  - Hrací domek Julia  + spodní konstrukce 17

Laura  - Hrací domek Julia  + vyšší konstrukce 18

Sarah - Hrací domek Julia + vyšší konstrukce + pískoviště              19

Milan - Velký hrací domek (s přístřeškem) 20

Stef  - Hrací domek Milan  +spodní konstrukce 21

Sophie - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce + pískoviště            22

Marc - Hrací domek Milan  + vyšší konstrukce  + pískoviště           23

Liam - Hrací domek Julia  + velká  vyšší  konstrukce 24-25 
+ pískoviště + volitelná houpačka(y) 

Playhouses
HOUPAČČČKY
Jednoduché houpačky 26

Dvojité houpačky   27

Jednoduché houpačky (připevněné na zdi) 28

Dvojité houpačky (připevněné na zdi)    29

RODINNÁ ZÁBAVA
Houpačky, sport a další vše v jednom  30-31

SADY K SEZENÍ A HRANÍ
Nick  - Stoly na vodu/písek + pikniková sada  32

Ella  - Pískoviště s lavičkami   33

ZidZed - Piknikové sady  34

Swings & Play sets

Jmenovka, tabule, květináč, solární panel 35

Teleskopy, periskopy, dalekohledy 36

Volanty, kormidla, poštovní schránky, telefony 37

Stany k domkům, vlajky, krycí plachty, kotvící systém 38

Háky pro houpačky, kotva do země pro houpačky, další houpačky 39

Accessories

Robin

Sophie

Arthur

Nick
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Sport & Play
ABY SE DĚTSKÉ SNY STALY SKUTEČNOSTÍ
Všechny AXI produkty jsou navrhovány s ohledem na uživatele … Naše produkty nabízejí hodiny a
hodiny zábavy prostřednictvím sportovních sestav, hracích domečků a jiných. AXI Sport & Play
obsahují sestavy pro domácí použití, hřiště nebo sestavy, které si třeba můžete vzít sebou na
dovolenou.

PEVNÉ A TRVANLIVÉ ZAJIŠŤUJÍCÍ ROKY A ROKY ZÁBAVY
Všechny AXI výrobky jsou pečlivě vyráběny. Klademe důraz na kvalitu a trvanlivost. Naše pevné a
odolné fotbalové branky, které je snadné nainstalovat, mohou s pomocí patentovaných zemních
kotev odolat i rozmarům počasí.
S těmito vysoce kvalitními brankami se budete cítit jako skutečný profesionál.

PŘIPRAVTE SE NA HRANÍ, PROTOŽE TATO ZAŘÍZENÍ JSOU POSTAVENA BĚHEM CHVILKY!
Všechny AXI sportovní sady obsahují příručky s jasnými pokyny k montáži, abyste měli vaši sestavu
nainstalovanou během několika minut. Chcete přeměnit vaši zahradu na tenisový kurt? Stačí jen 2
minuty! Změnit ji na volejbalové hřiště? Jen 2 minuty! Náš FamilyFun set může dokonce během pár
sekund změnit volejbalovou síť na tenisovou.
Příprava je tak rychlá a snadná, že se okamžitě můžete věnovat hraní a zábavě.

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ SYSTÉMY
MultiSport301                                                                                                 4
MultiSport401                                                                                                 5

FOTBALOVÉ BRANKY
StreetCup120                                                                                                   8

DerbyRun150                                                                                                  9

GoldCup240                                                                                                  10

Champion360                                                                                              11

Rebounder100                                                                                            12

AllStar120                                                                                                      13

DOPLŇKY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
FreeKick180                                                                                                   14

MarkersPro404                                                                                            15

FAMILYFUN - RODINNÁ ZÁBAVA
Sport, swings and more all in one                                                        6-7
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Sport & Play
ABY SE DĚTSKÉ SNY STALY SKUTEČNOSTÍ
Všechny AXI produkty jsou navrhovány s ohledem na uživatele … Naše produkty nabízejí hodiny a
hodiny zábavy prostřednictvím sportovních sestav, hracích domečků a jiných. AXI Sport & Play
obsahují sestavy pro domácí použití, hřiště nebo sestavy, které si třeba můžete vzít sebou na
dovolenou.

PEVNÉ A TRVANLIVÉ ZAJIŠŤUJÍCÍ ROKY A ROKY ZÁBAVY
Všechny AXI výrobky jsou pečlivě vyráběny. Klademe důraz na kvalitu a trvanlivost. Naše pevné a
odolné fotbalové branky, které je snadné nainstalovat, mohou s pomocí patentovaných zemních
kotev odolat i rozmarům počasí.
S těmito vysoce kvalitními brankami se budete cítit jako skutečný profesionál.

PŘIPRAVTE SE NA HRANÍ, PROTOŽE TATO ZAŘÍZENÍ JSOU POSTAVENA BĚHEM CHVILKY!
Všechny AXI sportovní sady obsahují příručky s jasnými pokyny k montáži, abyste měli vaši sestavu
nainstalovanou během několika minut. Chcete přeměnit vaši zahradu na tenisový kurt? Stačí jen 2
minuty! Změnit ji na volejbalové hřiště? Jen 2 minuty! Náš FamilyFun set může dokonce během pár
sekund změnit volejbalovou síť na tenisovou.
Příprava je tak rychlá a snadná, že se okamžitě můžete věnovat hraní a zábavě.

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ SYSTÉMY
MultiSport301                                                                                                 4
MultiSport401                                                                                                 5

FOTBALOVÉ BRANKY
StreetCup120                                                                                                   8
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GoldCup240                                                                                                  10

Champion360                                                                                              11

Rebounder100                                                                                            12

AllStar120                                                                                                      13

DOPLŇKY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
FreeKick180                                                                                                   14

MarkersPro404                                                                                            15

FAMILYFUN - RODINNÁ ZÁBAVA
Sport, swings and more all in one                                                        6-7
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Multisport301 je univerzální sestava, která může být kdekoliv s vámi.
Má nízkou hmotnost a snadno se nainstaluje. Vyberte si, na jakou hru
máte zrovna chuť – tenis, badminton nebo volejbal. Vše je možné
s touto jedinečnou sportovní sestavou!

Číslo zboží A03040900

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry obalu 85 x 34 x 17 cm (š x h x v)
Rozměry pro tenis 250 x 102 cm (š x v)
Rozměry pro badminton 320 x 156 cm (š x v)
Rozměry pro volejbal 102 x 250 cm (š x v)
Doba montáže (na sestavu) 2 minuty

Multisport401 má nízkou hmotnost a snadno se nainstaluje. Vyberte
si, kterou hru si chcete zahrát – tenis, badminton, volejbal nebo
basketbal. Vše je možné s touto sestavou  4 v 1!

Číslo zboží A03041000

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry obalu 150 x 60 x 60 cm (š x h x v)
Rozměry pro tenis 250 x 102 cm (š x v)
Rozměry pro badminton 320 x 156 cm (š x v)
Rozměry pro volejbal 102 x 250 cm (š x v)
Rozměry pro basketbal 82,5 x 220 cm (š x v)
Doba montáže (sítí) 2 minuty
Doba montáže (basketbalu) 5 minut

MultiSport301                  MultiSport401
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Multisport301 je univerzální sestava, která může být kdekoliv s vámi.
Má nízkou hmotnost a snadno se nainstaluje. Vyberte si, na jakou hru
máte zrovna chuť – tenis, badminton nebo volejbal. Vše je možné
s touto jedinečnou sportovní sestavou!

Číslo zboží A03040900

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry obalu 85 x 34 x 17 cm (š x h x v)
Rozměry pro tenis 250 x 102 cm (š x v)
Rozměry pro badminton 320 x 156 cm (š x v)
Rozměry pro volejbal 102 x 250 cm (š x v)
Doba montáže (na sestavu) 2 minuty

Multisport401 má nízkou hmotnost a snadno se nainstaluje. Vyberte
si, kterou hru si chcete zahrát – tenis, badminton, volejbal nebo
basketbal. Vše je možné s touto sestavou  4 v 1!

Číslo zboží A03041000

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry obalu 150 x 60 x 60 cm (š x h x v)
Rozměry pro tenis 250 x 102 cm (š x v)
Rozměry pro badminton 320 x 156 cm (š x v)
Rozměry pro volejbal 102 x 250 cm (š x v)
Rozměry pro basketbal 82,5 x 220 cm (š x v)
Doba montáže (sítí) 2 minuty
Doba montáže (basketbalu) 5 minut

MultiSport301                  MultiSport401
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FamilyFun
Není to jen fotbalová branka! Tato branka se může proměnit ve
volejbalovou nebo tenisovou síť. A můžete z ní vykouzlit i houpačku!
S tímto patentovaným designem jsou možnosti skoro bez konce!
Standardní balení obsahuje dvojitou houpačku a sítě, které přemění vaši
houpačku na fotbalovou branku nebo síť na nohejbal, volejbal nebo tenis.

Číslo zboží A030.208.00 (hnědá)

A030.208.01 (šedá)

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)

FOTBAL
FamilyFun obsahuje velkou síť z kvalitní
síťoviny, která může být snadno
umístěna kolem rámu a přeměnit tak za
pár minut vaši houpačku na fotbalovou
branku!

HOUPAČKY
FamilyFun dodáme s háky na upevnění
2 ks houpaček. Můžete se houpat
hodiny a hodiny. Hledáte nějaký jiný
typ houpačky? Podívejte se na více
možností na straně s nabídkou
doplňků/příslušenství .

CO BUDEME DĚLAT
JAKO DALŠÍ? HOUPAČKA

FOTBAL

VOLEJBAL

NOHEJBAL/
TENIS

možnosti jsou

neomezené

JDĚTE S FAMILYFUN JEŠTĚ DÁL!
Máme v rukávu několik nápadů, jak zábavu ještě rozšířit.
V tuto chvíli Vám nabízíme 2 pěkné doplňky pro ještě větší rodinnou zábavu.

FAMILYFUN HOUPACÍ SÍŤ
Tuto síť bude milovat každý

člen rodiny. Děti v ní určitě

stráví celé hodiny.

A030.209.00

FAMILYFUN STAN
Vytvořte si, díky tomuto pěknému
stanu, své místečko - útočiště nebo
místo pro odpočinek. Stan je tak velký,
aby se sem vešli i vaši kamarádi.

A030.210.00

VOLEJBALOVÁ/NOHEJBALOVÁ SÍŤ
FamilyFun také obsahuje kvalitní menší síť,

která může být umístěna uvnitř rámu.

Upevníte ji nahoře a můžete si zahrát

volejbal. Nebo ji ukotvíte k zemi a máte

nohejbalovou síť!
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FamilyFun
Není to jen fotbalová branka! Tato branka se může proměnit ve
volejbalovou nebo tenisovou síť. A můžete z ní vykouzlit i houpačku!
S tímto patentovaným designem jsou možnosti skoro bez konce!
Standardní balení obsahuje dvojitou houpačku a sítě, které přemění vaši
houpačku na fotbalovou branku nebo síť na nohejbal, volejbal nebo tenis.

Číslo zboží A030.208.00 (hnědá)

A030.208.01 (šedá)

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 256 x 160 x 215 cm (š x h x v)

FOTBAL
FamilyFun obsahuje velkou síť z kvalitní
síťoviny, která může být snadno
umístěna kolem rámu a přeměnit tak za
pár minut vaši houpačku na fotbalovou
branku!

HOUPAČKY
FamilyFun dodáme s háky na upevnění
2 ks houpaček. Můžete se houpat
hodiny a hodiny. Hledáte nějaký jiný
typ houpačky? Podívejte se na více
možností na straně s nabídkou
doplňků/příslušenství .

CO BUDEME DĚLAT
JAKO DALŠÍ? HOUPAČKA

FOTBAL

VOLEJBAL

NOHEJBAL/
TENIS

možnosti jsou

neomezené

JDĚTE S FAMILYFUN JEŠTĚ DÁL!
Máme v rukávu několik nápadů, jak zábavu ještě rozšířit.
V tuto chvíli Vám nabízíme 2 pěkné doplňky pro ještě větší rodinnou zábavu.

FAMILYFUN HOUPACÍ SÍŤ
Tuto síť bude milovat každý

člen rodiny. Děti v ní určitě

stráví celé hodiny.

A030.209.00

FAMILYFUN STAN
Vytvořte si, díky tomuto pěknému
stanu, své místečko - útočiště nebo
místo pro odpočinek. Stan je tak velký,
aby se sem vešli i vaši kamarádi.

A030.210.00

VOLEJBALOVÁ/NOHEJBALOVÁ SÍŤ
FamilyFun také obsahuje kvalitní menší síť,

která může být umístěna uvnitř rámu.

Upevníte ji nahoře a můžete si zahrát

volejbal. Nebo ji ukotvíte k zemi a máte

nohejbalovou síť!
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SPATENTOVANÝM

KOTVÍCÍMSYSTÉMEM

StreetCup150
StreetCup 150 je naše nejmenší fotbalová branka.  Zahrajte si
fotbálek na zahradě nebo na ulici. Vhodné pro velké i malé. Díky
síti s malými oky se hodí tato branka i pro hraní hokeje.

Číslo zboží A03040200

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 150 x 60 x 60 cm (š x h x v)
Doba montáže 10 minut
Terč není součástí balení
Zemní kotvy nejsou součástí balení

DerbyRun180
DerbyRun 180 je pěkná fotbalová branka na vaši zahradu. Máte tak
vždy po ruce vaše soukromé fotbalové hřiště.

Číslo zboží A03040300

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 180 x 60 x 120 cm (š x h x v)
Doba montáže 15 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)
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SPATENTOVANÝM

KOTVÍCÍMSYSTÉMEM

StreetCup150
StreetCup 150 je naše nejmenší fotbalová branka.  Zahrajte si
fotbálek na zahradě nebo na ulici. Vhodné pro velké i malé. Díky
síti s malými oky se hodí tato branka i pro hraní hokeje.

Číslo zboží A03040200

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 150 x 60 x 60 cm (š x h x v)
Doba montáže 10 minut
Terč není součástí balení
Zemní kotvy nejsou součástí balení

DerbyRun180
DerbyRun 180 je pěkná fotbalová branka na vaši zahradu. Máte tak
vždy po ruce vaše soukromé fotbalové hřiště.

Číslo zboží A03040300

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 180 x 60 x 120 cm (š x h x v)
Doba montáže 15 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)
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PATENTOVANÝM

KOTVÍCÍM

SYSTÉMEM

SPATENTOVANÝM
KOTVÍCÍMSYSTÉMEM

GoldCup240  Champion360
GoldCup 240 je velká branka, ale přenést ji není problém. Pozvěte si domů
kamarády na fotbalový trénink. Nebo si ji vezměte sebou na dovolenou a
uvidíte ty závistivé pohledy. S touto extra kvalitní brankou budete
jedničky.

Číslo zboží A03040400

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 240 x 80 x 120 cm (š x h x v)
Doba montáže 20 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)

Champion 360 je největší fotbalová branka a skutečný hit pro
každého, kdo miluje fotbal. Balení obsahuje terč a patentovaný
kotvící systém, tak že branka bude stabilně ukotvena k zemi.

Číslo zboží A03040500

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 360 x 100 x 180 cm (š x h x v)
Doba montáže 25 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)
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SPATENTOVANÝM
KOTVÍCÍMSYSTÉMEM

GoldCup240  Champion360
GoldCup 240 je velká branka, ale přenést ji není problém. Pozvěte si domů
kamarády na fotbalový trénink. Nebo si ji vezměte sebou na dovolenou a
uvidíte ty závistivé pohledy. S touto extra kvalitní brankou budete
jedničky.

Číslo zboží A03040400

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 240 x 80 x 120 cm (š x h x v)
Doba montáže 20 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)

Champion 360 je největší fotbalová branka a skutečný hit pro
každého, kdo miluje fotbal. Balení obsahuje terč a patentovaný
kotvící systém, tak že branka bude stabilně ukotvena k zemi.

Číslo zboží A03040500

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 360 x 100 x 180 cm (š x h x v)
Doba montáže 25 minut
Terč je součástí
Zemní kotvy jsou součástí (2x)
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Rebounder100                 AllStar120
Rebounder 100 je ideálním řešením pro trénování. Použijte
Rebounder k nácviku fotbalových, tchoukballových dovedností
nebo k házené.

Číslo zboží A03040600

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 100 x 100 cm (š x v)
Doba montáže 5 minut

AllStar 120 je skvělá vyskakovací branka, kterou si můžete vzít
sebou, kamkoliv půjdete. Neexistují žádné hranice, které by
vám říkaly, kde a kdy se můžete bavit. Dodáváme s taškou na
snadné přenášení.

Číslo zboží A03040100

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 120 x 80 cm (š x v)
Doba montáže 2 minuty
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Rebounder100                 AllStar120
Rebounder 100 je ideálním řešením pro trénování. Použijte
Rebounder k nácviku fotbalových, tchoukballových dovedností
nebo k házené.

Číslo zboží A03040600

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 100 x 100 cm (š x v)
Doba montáže 5 minut

AllStar 120 je skvělá vyskakovací branka, kterou si můžete vzít
sebou, kamkoliv půjdete. Neexistují žádné hranice, které by
vám říkaly, kde a kdy se můžete bavit. Dodáváme s taškou na
snadné přenášení.

Číslo zboží A03040100

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 120 x 80 cm (š x v)
Doba montáže 2 minuty
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FreeKick150                     MarkersPro404
FreeKick 150 se stane vaším osobním brankářem. Procvičte si
volné kopy a střílení penalt a vyhněte se přitom FreeKick.
Jeho úkolem je zachytit míč. Vaším je vstřelit!

Číslo zboží A03040700

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 150 x 50 cm (š x v)
Doba montáže 2 minuty

Zatrénujte si s těmito značkami. Použijte je na hřišti nebo si jimi
vyznačte tréninkovou trasu. Barvy jsou jasné, tak že jsou dobře
vidět. Můžete je použít i ve větších vzdálenostech.

Číslo zboží A03040800

TECHNICKÝ POPIS

Rozměr značky 20 cm (v průměru)
Počet značek 40 ks
Barvy bílá, modrá, žlutá, oranžová (10 od každé)
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FreeKick150                     MarkersPro404
FreeKick 150 se stane vaším osobním brankářem. Procvičte si
volné kopy a střílení penalt a vyhněte se přitom FreeKick.
Jeho úkolem je zachytit míč. Vaším je vstřelit!

Číslo zboží A03040700

TECHNICKÝ POPIS

Rozměry 150 x 50 cm (š x v)
Doba montáže 2 minuty

Zatrénujte si s těmito značkami. Použijte je na hřišti nebo si jimi
vyznačte tréninkovou trasu. Barvy jsou jasné, tak že jsou dobře
vidět. Můžete je použít i ve větších vzdálenostech.

Číslo zboží A03040800

TECHNICKÝ POPIS

Rozměr značky 20 cm (v průměru)
Počet značek 40 ks
Barvy bílá, modrá, žlutá, oranžová (10 od každé)


