INTERIÉROVÝ DOMEK – CRAZY
rozměry: 180x90x190 cm
od 24 130 Kč

INTERIÉROVÝ DOMEK – WHITE DREAM
rozměry: 200x90x235 cm
od 39 670 Kč

INTERIÉROVÝ DOMEK – SWEET

Nemáte zahradu, ale přesto chcete
vykouzlit pro vaše děti kouzelný prostor v jejich pokojíčku? Specializujeme
se i na výrobu dřevěných interiérových
domků. Na míru navrhneme a vyrobíme
domek z kvalitních materiálů tak, aby
designově pasoval do vašeho interiéru.
Interiérový domek tak bude nejen nádherné místo pro spánek jako palanda,
ale i prolézačka nebo skluzavka.

INTERIÉROVÝ DOMEK – BUNK
rozměry: 200x90x235 cm
od 27 120 Kč
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EXTERIÉROVÝ DOMEK – RED
rozměry: 270x140x220 cm
od 26 120 Kč

EXTERIÉROVÝ DOMEK – BLUE
rozměry: 270x140x220 cm
od 32 100 Kč

EXTERIÉROVÝ DOMEK – FAMILY

EXTERIÉROVÝ DOMEK – JUNGLE
rozměry: 160x140x220 cm
od 27 190 Kč
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Vaše zahrada se může rázem
proměnit v nedobytnou pevnost.
Vaše děti se zde mohou schovat,
z věže vyhlížet okolí a případně rychle utéct sklouznutím.
Tyto hřiště jsou pro ně a jejich
přátelé nekonečným zdrojem
zábavy. Na míru připravíme
hřiště s prvky dle Vašeho přání.

ZAHRADNÍ HŘIŠTĚ – MEDIEVAL
rozměry: 250x300x280 cm
od 31 290 Kč

ZAHRADNÍ HŘIŠTĚ – ADVENTURE
rozměry: 250x210x230 cm
od 28 970 Kč

ZAHRADNÍ HŘIŠTĚ – JUNGLE HOUSE

Dopřejte Vašim dětem místo plné radosti a zábavy. Místo kde se mohou schovat, plnit si
svojí fantazii nebo navazovat nové přátelství. Naplánujeme, vyrobíme a nainstalujeme pro
vaše ratolesti originální dětské hřiště na míru. Specializujeme se na zahradní hřiště a prolézačky, dřevěné interiérové, exteriérové domky a další sestavy na míru dle přání zákazníka.
Vše vyrábíme z kvalitních a certifikovaných materiálů a v souladu s bezpečnostními normami.

ZAHRADNÍ HŘIŠTĚ – BOAT
rozměry: 480x230x290 cm
od 37 600 Kč
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S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
Dobronická 1256
Praha 4 – 148 00
Česká republika
kontakt:
Jakub Olbert
olbert@sosdekorace.cz
(+420) 603 462 249
Jiří Pikal
realizace@sosdekorace.cz
(+420) 731 513 856

www.sosdekorace.cz

