
Venkovní školní učebna
Na čerstvém vzduchu snadno propojíte výuku i pohybové aktivity.

Vyberte si hmyzí hotel, bylinkář, nádrž na dešťovku nebo třeba nerezové umyvadlo.

Modulární učebna roste s vámi, každý rok můžete něco nového přidat.



Jak to fungujePro ukázku funkcí 

našich výrobků přehrajte prosím 

video v obrázku.

Obdrželi jsme několik prestižních ocenění za inovaci a design.

Výrobky AITAA chrání celosvětový patent.

Moduly v sobě skrývají integrované prvky.

https://www.youtube.com/watch?v=hkTmqTr_U38


Prémiová řada TILAA 
oceněná za inovaci a design 

naplní vaše estetické, funkční a kvalitativní 

nároky na venkovní školní učebny.

Variabilní řada SIJA
vychází z modelové řady TILAA

a splní všechny vaše potřeby pro výuku 

na čerstvém vzduchu.

Rozdíl najdeme v konstrukci těla modulu. SIJA má jednoplášťové

provedení, na kterém jsou navěšeny jednotlivé prvky, stoly a

lavice se tak sklápí přímo na vnější plášť. Tento konstrukční rozdíl

umožňuje věšet sklopné prvky z obou stran nosného pole.

S touto řadou snadno vytvoříme i vertikální záhony na školní

zahradě.

Moduly v sobě skrývají integrované prvky, a tak například

modul sedák v sobě skrývá stůl se dvěma lavicemi pro 4-6

žáků. Tabule a učitelský pult patří do základní sestavy venkovní

učebny. A rozšířit ji můžeme o venkovní umyvadlo, nádrž na

dešťovou vodu nebo třeba o oblíbený truhlík na bylinky.

Dvě produktové řady



Chceme aby vám naše 

výrobky dobře sloužily 

a vydržely věky

Proto se skládají z masivní ocelové konstrukce, kterou

jsme pro dlouhou životnost ošetřili pozinkovou úpravou

a navrch přidali ještě i práškovou barvu. Spojovací prvky

jsou ocelové.

Dřevo vybíráme v nejvyšší kvalitě, typově bezúdržbové,

takové které nejlépe odolává venkovním podmínkám.

Nejčastěji tak na našich výrobcích naleznete sibiřský

modřín nebo akát.

Vyrábíme v České republice.



Učebnu zastřešíme
Nejčastěji realizujeme zastřešení

plachtou. Plachta výborně plní

svou roli při zastínění proti slunci i

dešti. Nabízíme ji v pěti barevných

provedení, ve tvaru obdélníku nebo

trojúhelníku.

Plachty umíme přichytit do sloupků

s polohovacím mechanismem nebo

do přilehlé zdi pomocí nástěnného

držáku. Správné napnutí zajišťuje

lanový mechanismus s kladkami.

Plachta v prémiové kvalitě odolá

větru až do 62 km/h. Jedním dílem

plachty dokážeme zastřešit prostor

do 42m2, pro větší plochu plachty

kombinujeme.

Máte-li raději klasickou pergolu, pak může být dřevěná nebo 

z hliníkových profilů.



Realizace venkovní učebny AITAA v České televizi.

Pro realizaci této učebny jsme použili 6 modulů Sedák a pohodlně usadili 36 žáků prvního 

stupně, dále modul Tabule a venkovní nerezové Umyvadlo.

ZŠ Trhové Sviny
přehrajte prosím video v obrázku

reference

https://www.youtube.com/watch?v=XImkvJyO9jg&t=7s


Kapacita této učebny je 16 žáků střední školy. Tabule je magnetická, popisovatelná křídou 

a určená pro venkovní prostředí. Učitelský pult v sobě skrývá výklopný truhlík pro uložení 

předmětů a dvě odkládací police. Tady jsme poprvé učebnu i zastřešili plachtou.

Gymnázium Alej, Praha 6
přehrajte prosím video v obrázku

reference

https://www.youtube.com/watch?v=QBypi_vuO4k&authuser=0


Pro obec Nošovice jsme vybudovali u cyklostezky volnočasovou odpočinkovou zónu 

“Radegastovy toulky”. Na své si zde příjdou všichni návštěvníci. Ti nejmenší ocení 

houpačku, rodiče posezení ve stínu pod pergolou a sportovci multifunkční fitko.

Obec Nošovice

reference
přehrajte prosím video v obrázku

https://www.youtube.com/watch?v=nzPoA0z4DgQ
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Jak na to ve 

třech krocích

Setkáme se u vás na 

konzultaci a obhlídku 

prostoru.

Připravíme vám 

vizualizaci a rozpočet 

projektu.

Postavíme vaši novou 

učebnu na klíč.



Potřebujete konzultaci a vizualizaci?
Rádi vám připravíme přesnou kalkulaci projektu 

a vizualizaci učebny ve vašem prostoru.

Zavolejte nám na telefon +420 605 539 926, 

nebo nám prosím, zanechte vzkaz na info@aitaa.cz,

ozveme se Vám zpět.

www.aitaa.cz

http://www.aitaa.cz/
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