
Akce pro rodiny
nabídka dřevěných her a výroby ze dřeva



• Dřevěné žetonové hry 
• Venkovní hry 
• Dětské stavebnice 
• Teambuildingové 

pomůcky 
• Výroba ze dřeva - 

mobilní dílny 
• Ceník 
• Fotografie a videa 
• Kontakt

Předmět nabídky



D’Gomme - velký
půjčovné 476 Kč/den 

prodejní cena 6.800 Kč

strategická hra pro 2 hráče 
rozměry: 2600 x 540 mm, váha 23 kg 

podrobnosti o hře D’Gomme zde 

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!dgomme/c292


strategická hra pro 2 hráče 
rozměry: 1750 x 440 mm, váha 17 kg 

podrobnosti o hře D’Gomme zde 

D’Gomme - malý
půjčovné 336 Kč/den 

prodejní cena 4.800 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!dgomme/c292


taktická hra pro 1 hráče 
rozměry: 2000 x 400 mm 

podrobnosti o hře zde 

Holandský billiard - velký
půjčovné 238 Kč/den 

prodejní cena 3.400 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!holandsky-billiard/c7sh


taktická hra pro 1 hráče 
rozměry: 1400 x 271 mm 
 podrobnosti o hře zde 

Holandský billiard - malý
půjčovné 168 Kč/den 

prodejní cena 2.400 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!dgomme/c292


akční hra pro 2 hráče 
rozměry: 1000 x 500 mm 

podrobnosti o hře zde 

Le Passe - Trappe - velký
půjčovné 133 Kč/den 

prodejní cena 1.900 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!le-passe-trappe/cihs


akční mini-hra pro 2 hráče 
rozměry: 400 x 200 mm  
 podrobnosti o hře zde 

Le Passe - Trappe - malé
půjčovné 63 Kč/den 

prodejní cena 900 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!le-passe-trappe/cihs


akční hra pro 4 hráče 
rozměry: 1000 x 1000 mm  

 podrobnosti o hře zde 

Le Passe - Trappe 4
půjčovné 203 Kč/den 

prodejní cena 2.900 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!le-passe-trappe/cihs


venkovní hra pro 2 hráče 
rozměry: 3 200 mm x 520 mm, váha 22 kg 

podrobnosti o hře zde 

Assiette
půjčovné 224 Kč/den 

prodejní cena 3.200 Kč

http://eshop.coolwood.cz/ASSIETTE-d26.htm


venkovní hra pro 2 - 12 hráčů 
rozměry hřiště: 8 x 5 m 
podrobnosti o hře zde 

Kubb
půjčovné 182 Kč/den 

prodejní cena 2.600 Kč

http://t4m406.wix.com/coolwood-design#!kubb/c1gvi


stavebnice pro 4 děti 
rozměry: 1000 x 1000 mm, váha 10 kg 

podrobnosti o stavebnici zde 

Stavebnice Tessera
půjčovné 196 Kč/den 

prodejní cena 2.800 Kč

http://eshop.coolwood.cz/TESSERA-d56.htm


akční hra pro 2 nebo 4 hráče

Dřevěný hokej
půjčovné 252 Kč/den 

prodejní cena 3.600 Kč



teambuildingové lyže, chůdy malé i velké

ostatní Cool Wood výrobky
půjčovné celkem 250 Kč/den 

prodejní cena dle e-shopu



Výroba ze dřeva - mobilní dílny
120 Kč/výrobek

výroba pro rodiče s dětmi s odborným vedením 
celkem až 3 výrobní místa 

1 výrobek se vyrobí za cca 30 minut



HRY
půjčovné 

her
(Kč/den)

obsluha

D’Gomme - velký 476 Kč
140 Kč/hod

D'Gomme - malý 336 Kč

Holandský billiard - velký 238 Kč
140 Kč/hod

Holandský billiard - malý 168 Kč

Le Passe - Trappe - velké 133 Kč

140 Kč/hodLe Passe - Trappe - malé 63 Kč

Le Passe - Trappe 4 203 Kč
Assiette 224 Kč 140 Kč/hod
Kubb 182 Kč 140 Kč/hod
Stavebnice Tessera 196 Kč 140 Kč/hod
Dřevěný hokej 252 Kč

140 Kč/hodTeambuildingové lyže, 
chůdy velké i malé 250 Kč

Komplet všech her 1 500 Kč 980 Kč/hod

Ceník CW (ceny s DPH)
VÝROBA

počet 
výrobků/hod 
(120 Kč/ks)

počet 
pracovníků 

(180 Kč/hod)
celkem

1 výrobní místo 2 2 600 Kč/hod
2 výrobní místa 4 4 1 200 Kč/hod
3 výrobní místa 6 5 1 620 Kč/hod
4 výrobní místa 8 6 2 040 Kč/hod
Příprava materiálu - - 1500 Kč
* 1 výrobek je zhotoven za cca 30 minut

OBSLUHA počet 
pracovníků cena

VÝROBA - maximum 
4 výrobní místa 6 1 080 Kč/hod

HRY - maximum 12 her 7 980 Kč/hod

VÝROBA + HRY
obě maximální varianty 13 2 060 Kč/hod

DOPRAVA cena
Jednodenní akce 15 Kč/km
Vícedenní akce s vlastním ubytováním 25 Kč/km



půjčovné her - Vybrané hry dle ceníku nebo všech 12 her za 1500 Kč/den, pokud objednáváte i mobilní 
dílny.
výroba, Kč/výrobek - Cena materiálu za jeden výrobek, který se vyrobí za cca 30 minut. Můžeme Vám 
nabídnout až 3 výrobní místa. Vy zaplatíte pouze skutečně zhotovené výrobky (tzn. max. 720 Kč/hod). 
Výrobu lze také pouze dotovat (např. 60 Kč/výrobek) a zbytek (60 Kč) můžeme vybírat od jednotlivých 
zájemců.
výroba, příprava - Poplatek za přípravu materiálu v dílně, nářadí, příprava výroby na místě, úklid.
pracovníci - Cena za jednoho pracovníka na hodinu. Počet pracovníků vychází z počtu objednaných her 
a výrobních míst. K výrobní akci delší jak 4 hodiny je potřeba více odborných pracovníků (180 Kč/hod).

Zvýhodněná nabídka CW
(září - prosinec 2015)

balíčky půjčovné her*
výroba* pracovníci*                         

Kč/hod doprava
Kč/výrobek příprava u her u výroby

běžná cena * Kč/den 120 Kč 1 500 Kč 140 Kč 180 Kč 15 Kč/km

Neziskovky max. 1 500 Kč 120 Kč 1 500 Kč 0 Kč 0 Kč 15 Kč/km

Mobilní dílny a hry max. 1 500 Kč 120 Kč 0 Kč 140 Kč 180 Kč 15 Kč/km

Všechny hry max. 1 500 Kč - - 140 Kč 180 Kč 15 Kč/km

*



„Dětský den” na Farkáni
Praha 5 - Farkáň, říjen 2012



Bambiriáda 2013
Praha 6 - Dejvice, květen 2013



herna na Novoměstské radnici
Praha - Novoměstská radnice, září 2013



venkovní herna s mobilní dílnou
Praha - u Anděla, duben 2014



výrobek z mobilní dílny
Polsko - Nowa Sol, Majovky, 2014



venkovní herna s mobilní dílnou
Praha - Střelecký ostrov, červen 2014



„Den pro rodinu”
Ivančice, srpen 2014



mobilní dílna v prostorách muzea
Polsko - Szamotuly, září 2014



Odpoledne pro rodiny
Praha - OC Park Hostivař, leden 2015



Festival dřevěných her a hraček
Praha - DBK Budějovická, červen 2015



Videa na YouTube
• Videa z akcí: 

• Cool Wood 2013  

• Cool Wood 2014  

• Promo videa: 

• Cool Wood hry  

• Kreativní dílny 

https://www.youtube.com/watch?v=hO8zr4HTn9M
https://www.youtube.com/watch?v=5iWW49gF_YM
https://www.youtube.com/watch?v=IBLf5MU0pOU
https://www.youtube.com/watch?v=JF5jk-CkohM


Realizované projekty
• 2012

• květen - Bambiriáda 2012, Praha 6 - Dejvice 
• říjen - Dětský den, Praha 5 - Farkáň 

• 2013
• květen - Dětský den, Praha 5 - Farkáň 
• květen - Bambiriáda 2013, Praha 6 - Dejvice 
• červenec - Dětský den, Nowa Sol (Polsko) 
• září - Výstava her a hlavolamů, Praha 2 - 

Novoměstská radnice 
• září - Dětský den, Praha 13 
• říjen - Dětský den ve Stanici mladých 

přírodovědců, Praha 5 
• prosinec - Adventní jarmark, Praha 2 - 

Novoměstská radnice 

• 2014
• duben - Dětský den, Praha 5 - Anděl 
• květen - Bambiriáda 2014, Praha 6 - Dejvice 
• červen - Dětský den, Praha - Střelecký ostrov 

• srpen - Den pro rodinu, Ivančice 
• září - Dílna s hernou v muzeu, Szamotuly 

(Polsko) 
• říjen - Dětský den, Praha 5 - Anděl 
• prosinec - Česká hračka, Praha 2 - 

Novoměstká radnice 

• 2015
• leden - Odpoledne pro rodiny, OC Park 

Hostivař 
• únor - Odpoledne pro rodiny, OC Park 

Hostivař 
• duben - Festival dřevěných her a hraček, OC 

Park Hostivař 
• květen - Dětský den na zámku, Benátky nad 

Jizerou 
• květen - Dětský den, Krupka 
• červen - Festival dřevěných her a hraček, 

DBK Budějovická 
• červen - Dětský den, Třeboradice



Spolupracovali jsme s:

Fundacja Braci Morawskich

Jednota bratrská Jirkov

Jednota bratrská Ivančice

LíPa o.s.MČ Praha 13



Tomáš Růžička
608 184 543 

coolwood@coolwood.cz 
www.coolwood.cz 

mailto:workshop@t4m.cz?subject=
http://www.coolwood.cz

