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O nas

Začetek podjetja IGRALA IN OPREMA POZINEK sega 
v leto 1988, smo eden prvih slovenskih proizvajalcev 
opreme za otroška igrišča.
Otroška igrala so zasnovana in izdelana skladno s 
standardom SIST EN 1176-1:2008 do 1176-7:2008 in 
od 1176-10:2008 do 1176-11:2008 ter primerna za 
otroke različnih starostnih skupin in za otroke s posebni-
mi potrebami. Vsa naša igrala so pregledana in certifi-
cirana s strani Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Cilj našega podjetja je, da otrokom zagotovimo poučno, 
domišljijsko, zabavno in predvsem varno otroško igro na 
igrišču.

... se še spomnite legendarnega avtomobilčka?

Več deset generacij otrok je preživelo čudovito otroštvo 
v igri na njih, v njih ali ob njih. To je bil eden naših prvih 
izdelkov in še danes smo ponosni nanj. 

Naš prodajni program vključuje tudi izdelke podjetja 
Euroflex ter HBH systems, ki so izdelani skladno s 
standardom SIST EN 1177:2008
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MATERIALI

Plastificirane jeklene pletenice, obdane z vrvjo

Les 
Leseni deli igral so kemično 
zaščiteni z impregnacijo lesa 
v kotlih pod pritiskom, kate-
ra doseže najglobljo kemič-
no zaščito lesa. Ta postopek, 
na kratko, poteka takole: les 
se v posebnih kotlih najprej 
izpostavi vakuumu, da se mu 
odprejo lesne celice. Nato 

se v ta kotel dovaja kemična zaščita, ki jo predstavlja 
vodna raztopina anorganskih snovi.
S povišanjem tlaka na 8–10 atm se doseže, da se ta 
zaščitna raztopina vpija v les do predpisanih vrednosti. 
Organske snovi, ki tako prodrejo v lesne celice, se nato v 
procesu fiksiranja vežejo na les, ga trajno zaščitijo in se 
iz lesa ne izpirajo. Seveda je tako zaščiten zunanji sloj 
lesenih elementov do predpisane globine, ne pa celotni 
element. Zato vsaka obdelava lesa po opravljeni kemič-
ni zaščiti ta zaščitni sloj prekine in odpre možnost vpliva 
razkrojitvenih procesov. Opisani postopek se uporablja 
za zaščito vseh naših izdelkov, ki so izdelani iz lesa iglav-
cev (bor, smreka, jelka). S takšno zaščito izdelkom po-
daljšamo življenjsko dobo. Vremenski vplivi lahko pov-
zročijo različne poškodbe lesa, kot so hrapava površina, 
razpoke, reže, zvijanje, krčenje, raztezanje, nabrekanje, 
in spremembo barve.

Vodoodporne lepljene plošče in lepljen les

Kovinski deli igral so iz debelostenskih črnih šivnih cevi, 
pohištvenih cevi, kotnega železa, svetlo vlečenega jekla, 
črne in nerjaveče pločevine. Vsi kovinski deli so prašno 
obarvani, barvani ali vroče cinkani.

Dodatki so iz:
Polietilena (Polyethylen 
HDPE500 UV stabiliziran, 
odporni na vlago)

Max Exterior-ja debeline 
6–8 mm, to so plošče na 
osnovi visokotlačnih lami-
nat plošč (HPL po EN 438, 
DIN 16926) iz trakov iz 
naravnih vlaken, napojenih 
z umetnimi smolami in sti-
snjenih pod visokim tlakom 
in temperaturo (spodnja 
in zgornja plast sta dekorativni, obstojni na vremenske 
vplive in UV-žarke, jedro je kompaktno in obstojno na 
vremenske vplive).

Vrvi iz umetne mase

Ladijske kalibrirane verige
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GUGALNICE

T 32

T 32-2

T 32-2

T 32-3 
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T 143

T 208 

T 124 

T 34 -1

T 34

T 34/2
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GUGALNICE S TOBOGANOM

T 149 

T 165 

T 165-1 

T 168 
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Tehnični podatki:

Gugalnica - les 
Nosilni vertikalni stebri v obliki narobe obrnjene črke V 
dimenzij 8 × 8 cm ali 9 × 9 cm ter prečni drog dimenzij 
10 × 11 cm ali 11 × 12 cm, višine 190–230 cm. 
Elementi so vijačeni.

Gugalnica - kovina
Nosilni vertikalni stebri v obliki narobe obrnjene črke V 
in prečni drog so iz debelostenske črne šivne cevi 6/4«, 
višine 190–230 cm. Spoji so iz debelostenske brezšivne 
cevi fi 46–48 mm. Nosilci dodatkov so iz ploščatega že-
leza 30 × 5 mm. Elementi so varjeni in vijačeni. Prečni 
del gugalnice je dodatno varovan z verigo.

Varnostne cone se izračuna za model igrala, ki ga izde-
lamo, in sicer po formuli:

PODROČJE PADCA – GUGALNICA VIŠINE v cm: 
A (področje padca) = 0,867 ×  (h1 – h3)
B (varovalno področje gumi plošče)
C (varovalno področje nasutje)
h1 = višina od tal do spoja dodatka z nosilcem
h3 = višina od tal do vrha sedeža
področje pokrivanja z varovalno podlogo
L1 (A + B) varovalno področje gumi plošče
L2 (A + C) varovalno področje nasutje

GUGALNICE S PLEZALI

T 127-1 

T 127 

T 80 
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TOBOGANI

T 44

T 57 

T 87 

10
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T 228 

T 127A

T 227  

T 225

T 68 
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Tehnični podatki:

Tobogan - les
Nosilni vertikalni trami z dimenzijami 9 × 9 cm ali 
8 × 8 cm ali 7 × 7 cm predstavljajo glavno konstrukcij-
sko oporo igrala, trami dimenzije 4 × 7 cm so nosilci vseh 
podestov. Vsi pohodni in nosilni podesti so deske dimen-
zije 3 × 9 cm, ki so privijačene v nosilce, to so pohodne 
površine podesta. Ograje oz. stranice A lestve so kot 
varovalo pred padci ali elementi za spretnost iz plošče 
debeline 8 mm ali desk dimenzij 4 × 4 cm, 3 × 9 cm in 
2 × 9 cm različnih dolžin. Vsi elementi so vijačeni. 
Vstopna rampa na tobogan ima prečko iz cevi 3/4« ali 
1« ali lesa 4 × 4 cm.

Tobogan - kovina
Stranice toboganov so izdelane iz debelostenske črne šiv-
ne cevi 3/4«, polnjene s črno pločevino debeline 2 mm, 
drsni del je iz nerjaveče pločevine debeline 2–2,5 mm, 
ki je varjena na stranice. Višina stranic je pri vrhu, kjer je 
vstop, 50 cm, pri izteku 16 cm. Sprednje noge toboga-
na so iz debelostenske črne šivne cevi 3/4«. Elementi so 
varjeni in vijačeni.
Varnostne cone se izračunajo za model igrala, ki ga iz-
delamo, in sicer po formuli:
Y = 1,5 x – 0,75
X = (y + 0,75) : 1,5
y = višina padca
X = minimalno področje padca
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PLEZALA

T 22 

T 22 CC

T 55 

T 133 

T 51 
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T 94 

T 77 

T 236-3 

T 47

T 164 

T 103 
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T 81

T 50 TRIM 

T 147 

T 163 

RT 7600 PIRAMIDA
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T 146 

T 117 

T 219-1 

T 114 

T 215 
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T 84 

T 85

T 85

T 135 



1818

T 220 

T 186 

T 252 

T 187 

T 267
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T 132 

Tehnični podatki:

Plezala - les
Nosilni vertikalni trami z dimenzijami 9 × 9 cm ali 8 × 
8 cm ali 7 × 7 cm predstavljajo glavno konstrukcijsko 
oporo igrala. Vsi pohodni elementi so deske dimenzij 
4 × 4 cm ali 3 × 9 cm, ki so privijačene v nosilce poho-
dnih tramov.
Ograje so kot varovalo pred padci iz desk dimenzij 
7 × 4 cm, 3 × 9 cm in 2 × 9 cm različnih dolžin.
Prečke, drogovi so iz debelostenskih črnih šivnih cevi 1¨.
Plezalne mreže, pohodne vrvi in mornarske lestve so iz 
jeklene pletenice, obdane z vrvjo z okenci velikosti 23–
25 cm, premer vrvi je 18 mm.
Plezalne stene so iz Max exterior plošče debeline 8 mm 
ali desk dimenzij 4 × 4 cm, 3 × 9 cm različnih dolžin, z 
dodatki oprimkov. 
Vsi elementi so vijačeni. Glede na izbiro modela igrala 
se določijo dimenzije desk iz zgornjega popisa!

Plezala - kovina
Nosilni vertikalni stebri so debelostenske črne šivne cevi 
2«, 6/4« in 5/4«, pohištvene cevi so okvirji plezalne 
mreže 40 × 40 × 3 mm. Krivljeni elementi so iz 6/4«, 
5/4«, 3/4«, 1« in 1/2«.
Plezalne mreže in mornarske lestve so iz jeklene pleteni-
ce, obdane z vrvjo z okenci velikost 23–25 cm, premer 
vrvi je 18 mm.
Plezalne stene so iz Max exterior plošče debeline 8 mm 
ali desk dimenzij 4 × 4 cm, 3 × 9 cm različnih dolžin, z 
dodatki oprimkov. 
Vrvi in mornarske lestve so pletene iz vrvi debeline 24 mm 
z vmesnimi lesenimi prečkami v razmaku 23–25 cm.
Elementi so varjeni in vijačeni.
Glede na izbiro modela igrala se določijo dolžine debe-
lostenskih črnih šivnih cevi iz zgornjega popisa!
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VEČNAMENSKA IGRALA

T 72 

T 101 

T 130

T 230 
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T 53 

T 110 

T 110 T 119 

T 128 

T 38 
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T 118 

22

T 224 

T 226 
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T 216 

T 65 

T 100 
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T 201 

T 138 

T 180 

T 152 

T 243
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T 144 

T 148 

T 99 

T 268

T 271
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T 205 

26

T 173 

T 141 

T 145 
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T 155 

T 232 T 145 
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T 104

T 48 

T 210 

T 136 

28
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T 236 

T 263 

T 109 

T 87-2
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Tehnični podatki:

Večnamenska igrala - les
Nosilni vertikalni trami z dimenzijami 9 × 9 cm ali 
8 × 8 cm ali 7 × 7 cm predstavljajo glavno konstrukcij-
sko oporo igrala, trami dimenzije 7 × 7 cm so nosilci vseh 
podestov na stolpih. 
Vsi pohodni in nosilni podesti so deske dimenzije 
3 × 9 cm, ki so privijačene v nosilce, to so pohodne po-
vršine stolpov.
Ograje oz. stranice hišic so kot varovalo pred padci ali 
elementi za spretnost iz Max exterior plošče debeline 
8 mm ali desk dimenzij 4 × 4 cm, 3 × 9 cm in 2 × 9 cm 
različnih dolžin. 
Streha je iz Max exterior plošče debeline 8 mm ali desk 
4 × 4 cm, 3 × 9 cm in 2 × 9 cm, enokapnica, dvoka-
pnica, štirikapnica. Izvedbe igrala so možne tudi brez 
strehe.
Klopi so iz desk 4,5 × 7 cm.
Vsi elementi so vijačeni.
Glede na izbiro modela igrala se določijo dimenzije 
desk iz zgornjega popisa!

Večnamenska igrala - kovina
Nosilni vertikalni stebri so debelostenske črne šivne cevi 
2«, 6/4« in 5/4«, pohištvene cevi 40 × 40 × 3 mm 
predstavljajo glavno konstrukcijsko oporo igrala, podest 
igrala iz kotnika dimenzij 40 × 40 × 4 mm, ti so nosilci 
vseh podestov na stolpih in hišicah. 
Ograje so kot varovalo pred padci iz debelostenskih čr-
nih šivnih cevi dimenzije 3/4« ali 1«, okroglega jekla fi 
12 mm, Max exterior plošč debeline 8 mm oz. deske so 
dimenzij 4 × 4 cm, 3 × 9 cm in 2 × 9 cm različnih dol-
žin. 
Streha iz debelostenskih črnih šivnih cevi dimenzije 3/4« 
in iz Max exterior plošč debeline 8 mm oziroma desk 
4 × 4 cm, 3 × 9 cm in 2 × 9 cm različnih dolžin. 
Elementi so varjeni in vijačeni.
Glede na izbiro modela igrala se določijo dolžine debe-
lostenskih črnih šivnih cevi in desk iz zgornjega popisa!
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HIŠICE IN NADSTREŠKI

T 54 

T 88 

T 88-1

T 131 

T 214 
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T 116 

T 234 

T 209

T 233

T 273
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T 58 T 58 T 58 

T 42 B

pitnik 1 pitnik 2

T 42 A T 42

KOŠI ZA SMETI

PITNIKI
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PESKOVNIKI

T 70-1 

T 70-3 

T 70-9 

34

T 70-11 
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T 70-10

T 70-12 

T 70-14 z nadstreškom

T 70-13

T 70-15 

T 64 
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T 111 

T 159

T 161 
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TABLE IN OSTALO

T 74 

T 166 

T 166A 

T 75 
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T 185 

T 167 

T 185A 

T 169 
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T 235 

T 242 

T 237 

T 265 
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MIZE IN KLOPI

T 156 

T 157 

T 25 

T 45 

T 172 
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T 27 

T 28/2 

T 28/4 

T 177 in T 178

T269T270

T 28-3
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Trim steza 1

TRIM PROGRAM

42

T 266

T 190

T 192
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Trim steza 2

T 194

T 195

43
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EUROFLEX PROGRAM

E 01 IN E 02

E 06 IN E 07 E 04
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VAROVALNA PODLAGA IZ GUME

E030-110 EPDM

E030-110 EPDM

E 030-110

45
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GUGALA NA VZMET  IN VRTILJAKI

FS 101

FS 102

FS 103

FS 104

FS 105

FS 106

FS 107

FS 108

FS 111
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FS 113

FS 114

FS 115

FS 116

FS 204

FS 232

FS 233

FS 241

FS 247
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FS 302

FS 402

FS 406

FS 409

FS 410
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DODATKI ZA IGRALA

T 140 SEDEŽ KLETKA

T 206 SEDEŽ GNEZDO

T 139 SEDEŽ ZA GUGALNICO

T 91 VRV

T 92  VRV Z VOZLI

PLEZALNA MREŽA

49

T 61 MORNARSKA LESTEV
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OGRAJE IN TLAKOVANJE

TLAKOVANJE

TLAKOVANJE Z OKROGLICAMI

PANELNE OGRAJE

OGRAJA LESENA O01

OGRAJA LESENA O02

50
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Otroško igrišče je prostor, ki omogoča otroku 
razvoj gibalne motorike, spodbuja ustvarjal-
nost in domišljijo, daje občutek svobode in 
varnosti, je prostor, kjer lahko otrok opazuje 
in raziskuje naravo, omogoča mu druženje z 
vrstniki ...

Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na ra-
zvoj njegove inteligence, na pridobivanje iz-
kušenj in znanja ... Je dejavnost, ki poteka po 
notranji motiviranosti otroka. Brez nje ne bi 
bilo srečnega otroštva ...

Poleg programa, ki ga predstavljamo, nudimo 
tudi slednje:

svetovanje,• 
različne sestave in kombinacije igral,• 
dopolnjevanje in obnavljanje že  • 
postavljenih igral,
izdelovanje igral po naročilu,• 
poljubno barvo izdelkov po želji  • 
naročnika,
izdelavo različnih peskovnikov,• 
izdelavo nadstreškov,• 
izdelavo ograj,• 
varovalno podlago pod igrali,• 
urejanje pešpoti in tlakovanje,• 
sidriranje igral in opreme,• 
barvanje kovinskih in lesenih konstrukcij,• 
servis igral,• 
splošno ureditev igrišč,• 
preglede igrišč v skladu s standardi SIST • 
EN 1176 in 1177.
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IGRALA IN OPREMA POZINEK
  TINA POZINEK KOŠTOMAJ s.p. 

     
     

Uprava in komerciala:
Krpanova ulica 3, 3000 Celje

Slovenija

tel.: 03 492 79 10
fax: 03 492 79 11
gsm: 041 369 338

www.igrala-pozinek.si

e-mail: info@igrala-pozinek.si


