
SMRK MODŘÍN

AUTÍČKO

Kabina s volantem a sedačkou, korba s podlahou a bočním a čelním sezením 

pro didaktickou část, pevná kola, světla, štítek s názvem na přání (imitace 

mřížky chladiče), ocelové kotvící trny 

Standardní velikost (d/š/v): 3000 / 1500 / 1300 mm

(možnost výběru materiálu smrk/modřín)

31 200,00 Kč 39 900,00 Kč

NÁTĚR** nezávadný nátěr určený pro děti, odstíny na přání 4 850,00 Kč 4 850,00 Kč

CELKEM* 36 050 Kč 44 750 Kč

Další doplňky autíčka: 

ŘADÍCÍ PÁKA materiál - lepená třívrstvá smrková deska, buková tyčovina 2 550 Kč 2 550 Kč

PEDÁLY materiál - lepená třívrstvá smrková deska, modřín 2 650 Kč 2 650 Kč

KOLA S MATICÍ A KLÍČEM montovatelná, materiál - březová překližka, dub (klíč), buk (závity, matice) 2 850 Kč 2 850 Kč

PLEXISKLO ČELNÍ  varianta POLYCARBONÁT  2.300,- Kč 1 750 Kč 1 750 Kč

Popis Cena

stolek s otvory pro šrouby a šroubovací sada, nátěr

(šrouby průměr 25-55mm 10ks, klíče na šrouby a matice 3ks, destičky s 

otvory 6ks, kostky velké střední malé 12ks)

materiál - březová překližka, dub (klíč), buk (závity, matice), smrk (kostky) 

12 500,00 Kč

"áčko" pro vkládání tvarů a barevné tvary s kolíčky pro uchycení, nátěr

(barené tvary celkem 40ks - květina 6 ks, květina 5 ks, čtyřístek 5 ks, koláč 6 

ks, čtverec 6 ks, obdélník 3 ks, trojůhelník malý 4 ks, trojůhelník stření 3 ks, 

trojůhelník velký 2ks, kolíčky pro uchycení 65 ks), materiál - březová 

překližka, buk (kolíčky)

16 800,00 Kč

CELKEM* 29 300 Kč

ŠROUBOVACÍ SADA 
šrouby průměr 25-55mm 10ks, klíče na šrouby a matice 3ks, destičky s 

otvory 6ks, kostky velké střední malé 12ks
8 900 Kč

BAREVNÉ TVARY S KOLÍČKY PRO 

UCHYCENÍ - SADA 

barené tvary celkem 40ks - květina 6 ks, květina 5 ks, čtyřístek 5 ks, koláč 6 

ks, čtverec 6 ks, obdélník 3 ks, trojůhelník malý 4 ks, trojůhelník stření 3 ks, 

trojůhelník velký 2ks, kolíčky pro uchycení 65 ks

11 600 Kč

ZAKRÝVACÍ PLACHTA 3 250 Kč

Montáž autíčka od 2 500,- Kč dle velikosti, stavu místa a ukotvení.
Doprava 20,- Kč/km nebo vlastní
Didaktické autíčko je vhodné pro děti od 2 do 7 let.

*Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Ceník platný od 10.4.2022

CENÍK AUTÍČKO S DIDAKTICKÝMI PRVKY

** bezbarvá lazura nebo barevná kombinace dle přání  

- SOKRATES® Lazurit plus - llazurovací lak čirý (středněvrstvá lazura na dřevo uretanizovaná, barva splňuje požadavky ČSN EN 71-3+A3 2018 vhodné na 

výrobky a hračky pro děti)

- SOKRATES® sedlácká barva (uretanizovaná fermež s olejem, splňuje požadavky ČSN EN 71-3 + A1:2015 - Výrobky a hračky pro děti

DIDAKTICKÁ ČÁST

Cena 

Doplňky navíc:

Popis


