
Nabízíme Vám 

• Závěsné kolébky typu hačka 

• Příslušenství k hačkám 

• Další produkty z dílny Tiki-Mechulka 

T I K I - M E C H U L K A  

Hačky Tiki-Mechulka 

Nabídka haček a dalších produktů 
Tiki-Mechulka pro  obchody a eshopy 
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Tiki-Mechulka 

O nás 
Jsme malá rodinná firma Tiki-

Mechulka, která se od roku 2012 zabý-
vá šitím dětského zboží. Naším hlavním 
sortimentem jsou textilní houpačky 
(tzv. hacky). Za 5 let naší činnosti se 
nám podařilo zoptimalizovat střih na 
několik typů takovýchto houpaček, 
k nimž si necháváme dělat 3 různě silné 
pružiny, takže ročně prodáme stovky 
houpaček, v nichž se spokojeně houpou 
novorozenci i odrostlá batolata. 
Díky velkému zájmu o houpačky jsme 
navýšili výrobní kapacitu, proto jsme 
nyní schopni nabídnout naše zboží i dalším prodejcům, kteří se 
zabývají prodejem dětského zboží. 

 
Co Vám můžeme nabídnout?  
• Zapůjčení  hačky na prodejnu 

• Hačku samostatnou + příslušenství dle volby 

• Klasickou kombinaci hačky a příslušenství pro větší jedno-

duchost 

• Kromě haček šijeme i ergonomická nosítka, kukly, nákrční-

ky, ledvinové pásy, kojicí trika apod. 

• Výhodné ceny pro velkoodběratele 

• Sleva 10 % při nákupu nad 10 000 Kč 

• Sleva 20 % při nákupu nad 20 000 Kč 

• Jsme plátci DPH 



E-mail pro objednání: Stránka 3 

Co je hačka? 
Závěsné kolébky/houpačky (nazývané též hacka, hačka, hejčadlo, ho-
jdavak, hamaka pro miminka nebo baby hammock) jsou oblíbeným mís-
tem denního odpočinku miminek a batolat.  
Oblíbenost houpačky spočívá ve vertikálním houpání (nahoru-dolu), 
které má na děti mimořádný uklidňující účinek. Je vhodná na uspávání, 
spaní přes den či odkládání ze šátku. Houpání je zajištěné ocelovou pru-
žinou. 
Kde se vzalo slovo hačka? Říká se, že jde o dětskou zkomoleninu slova 
houpačka a používalo se v minulých staletích pro zavěšenou plachtu, v 
níž se houpala miminka aby rodiče měli při práci venku volné ruce na 
práci (a přitom dítě na očích).  
 

Typy haček Tiki-Mechulka 
• Houpačky šijeme ve dvou velikostech – pro miminka a pro batolata.  Bato-

lecí velikost je cca o 15 cm delší. 

• Uzavírání houpačky je řešeno buď dvěma páry tkanic nebo chlopněmi na 

druky (s možností přidání páru pojistných tkanic).  

• Základ houpačky může být z jedné nebo dvou vrstev látky. 

• Látky používáme běžné gramáže (130 – 150 g/m2), nebo pevnější lát-
ky vyšší gramáže (cca 240 g/m2). Vysokogramážní látky jsou ve většině 
případů jednobarevné. 

• Části hačky můžeme ušít i z šátku na nošení dětí. 
 

Příslušenství 
• Hačka je v základní verzi s pružinou 

• Ke každé hačce lze vybrat  jednu ze 3 pružin dle hmotnosti dítěte 

• Namísto pružiny je možno dát levnější gumové lano 

• Dodáváme různé typy zavěšení (očko do stropu, mezidveřní 
hrazda, držák na stěnu) 

• Dodáváme různé matrace—kokosovou, vlněnou, kokosovou s 
obalem nebo pohankovou 

 
 

O hačkách 
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Hačka Tiki-Mechulka pro miminko—
tkanice 
Hačka je ušita z jedné vrstvy 100% bavlněné 
velmi pevné látky o gramáži cca 240 g/m2. 
Čelo a doplňky jsou ze dvou vrstev 100% 
bavlněné látky o gramáži cca 130 g/m2. Je 
určena pro houpání miminek, unese ale bez problémů i těžší batolata. Její 
maximální nosnost pro sedící dítě je cca 25 kg. Tato velikost hačky začne být 
dětem krátká obvykle kolem 1 roku, ale díky vyšší nosnosti se tam můžou 
pohoupat i poté, stejně tak je možné, aby se v hačce zhoupnul starší 
sourozenec a necítil se o houpání ochuzen (jen dbejte na použití správné 
pružiny). 

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunel na dně), kam se dává složená 
deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí vlny (matrace 
není součástí základní dodávky). Houpačku lze uzavřít dvěma páry tkanic.  

Délka hačky je cca 100 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 63 cm, výška hačky cca 
95 cm (bez pružiny). Rozpěrná tyč je vyrobena ze dřeva. 

Součástí základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná 
tyč, 2 karabiny, jistící lanko a slabá pružina (pro miminko 
3-10 kg).  Je možné dokoupit tři typy pružin určené na 
houpání různě těžkých dětí nebo levnější gumové lanko o 
průměru 8 mm. K hačce je také možné dokoupit různé 
matrace či zavěšovací systémy. 
 
Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 
 
 
Nabízíme také levnější jednobarevnou verzi za 1300 Kč. 

Základní cena (s DPH): 1500 Kč 
Cena s kokosovou matrací: 1620 Kč  
Cena s potaženou matrací: 1730 Kč  
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Hačka Tiki-Mechulka pro 
miminko—uzavíratelná 
Hačka je ušita z jedné vrstvy 100% 
bavlněné velmi pevné látky o 
gramáži cca 240 g/m2. Čelo a 
doplňky jsou ze dvou vrstev 100% 
bavlněné látky o gramáži cca 130 g/
m2. Je určena pro houpání 
miminek, unese ale bez problémů i 
těžší batolata. Její maximální nosnost pro sedící dítě je cca 25 kg. Tato 
velikost hačky začne být dětem krátká obvykle kolem 1 roku, ale díky 
vyšší nosnosti se tam vsedě můžou pohoupat i poté, stejně tak je možné, 
aby se v hačce zhoupnul starší sourozenec a necítil se o houpání 
ochuzen (jen dbejte na použití správné pružiny). 

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunel na dně), kam se dává 
složená deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí 
vlny (matrace není součástí základní dodávky). Houpačku lze uzavřít 
dvěma chlopněmi, které se zapínají na patentky (druky), za příplatek 
lze na chlopně našít ještě jisticí tkanice. 

Délka hačky je cca 100 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 63 cm, výška 
hačky cca 95 cm (bez pružiny). Rozpěrná tyč je vyrobena ze dřeva. 

Součástí základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná tyč, 2 
karabiny, jistící lanko a slabá pružina (pro miminko 3-10 kg).  Je 
možné dokoupit tři typy pružin určené na houpání různě těžkých dětí 
nebo levnější gumové lanko o průměru 8 mm. K hačce je také možné 
dokoupit různé matrace či zavěšovací systémy. 
Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 

Základní cena (s DPH): 1700 Kč 
Cena s kokosovou matrací: 1820 Kč  
Cena s potaženou matrací: 1930 Kč  
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Hačka Tiki-Mechulka pro 
batolata—tkanice 
Hačka je ušita z jedné vrstvy 100% 
bavlněné velmi pevné látky o gramáži 
cca 240 g/m2. Čelo a doplňky jsou ze 
dvou vrstev 100% bavlněné látky o 
gramáži cca 130 g/m2. Je určena pro 
houpání miminek, i větších batolat. Její 
maximální nosnost pro ležící dítě je 
cca 25 kg (při použití vhodné pružiny). 

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunel na dně), kam se dává 
složená deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí 
vlny (matrace není součástí základní dodávky). Houpačku lze uzavřít 
dvěma páry tkanic. 

Délka hačky je cca 115 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 70 cm, výška 
hačky cca 110 cm. Rozpěrná tyč je vyrobena ze dřeva. 

Součástí základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná tyč, 2 
karabiny, jistící lanko a střední pružina (pro miminko 5-15 kg). Je 
možné dokoupit tři typy pružin určené na houpání různě těžkých dětí 
nebo levnější gumové lanko o průměru 8 mm. K hačce je také možné 
dokoupit různé matrace či zavěšovací systémy. 
 
Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 

Základní cena (s DPH): 1800 Kč 
Cena s kokosovou matrací: 1920 Kč  
Cena s potaženou matrací: 2030 Kč  
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Hačka Tiki-Mechulka pro 
batolata—uzavíratelná 
Hačka je ušita z jedné vrstvy 100% 
bavlněné velmi pevné látky o 
gramáži cca 240 g/m2. Čelo a 
doplňky jsou ze dvou vrstev 100% 
bavlněné látky o gramáži cca 130 g/m2. Je určena pro houpání 
miminek, i větších batolat. Její maximální nosnost pro ležící dítě je 
cca 25 kg (při použití vhodné pružiny). 

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunel na dně), kam se dává 
složená deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí 
vlny (matrace není součástí základní dodávky). Houpačku lze uzavřít 
dvěma chlopněmi, které se zapínají na patentky (druky), za příplatek 
lze na chlopně našít ještě jisticí tkanice.  

Délka hačky je cca 115 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 70 cm, výška 
hačky cca 110 cm. Rozpěrná tyč je vyrobena ze dřeva. 

Součástí základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná tyč, 2 
karabiny, jistící lanko a střední pružina (pro miminko 5-15 kg). Je 
možné dokoupit tři typy pružin určené na houpání různě těžkých dětí 
nebo levnější gumové lanko o průměru 8 mm. K hačce je také možné 
dokoupit různé matrace či zavěšovací systémy. 
 
Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 

Základní cena (s DPH): 1900 Kč 
Cena s kokosovou matrací: 2020 Kč  
Cena s potaženou matrací: 2130 Kč  
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Hačka Tiki-Mechulka pro batolata— 
dvojitá uzavíratelná 
Houpačka je ušita ze dvou vrstev. Jedna 
vrstva je ze 100% bavlněné látky o gramáži 
cca130 g/m2, druhá vrstva je 
z vysokogramážní bavlny o gramáži 240 g/
m2. Díky této kombinaci látek je hacka 
velmi pevná a hodí se k houpání jak 
nejmenších miminek, tak i větších a těžších 
dětí. Její maximální nosnost pro ležící dítě je 
cca 35 kg.  

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunel na dně), kam se dává 
složená deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí 

vlny (matrace není součástí základní dodávky). Houpačku lze uzavřít 
dvěma chlopněmi, které se zapínají na patentky (druky), za 
příplatek lze na chlopně našít ještě jisticí tkanice.  

Délka hačky je cca 115 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 70 cm, výška 
hacky cca 110 cm. Rozpěrná tyč je vyrobena ze dřeva. 

Součástí základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná tyč, 2 
karabiny, jistící lanko a střední pružina (pro miminko 5-15 kg). Je 
možné dokoupit tři typy pružin určené na houpání různě těžkých dětí 
nebo levnější gumové lanko o průměru 8 mm. K hačce je také možné 
dokoupit různé matrace či zavěšovací systémy. 
 
Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 
Dvojitou batolecí můžeme ušít i s tkanicovým uzavíráním za 2400 Kč. 

Základní cena (s DPH): 2500 Kč 
Cena s kokosovou matrací: 2620 Kč  
Cena s potaženou matrací: 2730 Kč  
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Hačka Tiki-Mechulka pro 
dvojčátka 
Ve spolupráci s maminkami, která 
mají dvojčátka, ale nemají dost 
prostoru pro pověšení dvou haček, 
jsme vymyslely "duohačku". 

Jedná se o rozšířenou hacku, která má 
uprostřed látkovou přepážku, která 
se dá jednoduše přivázat k rozpěrné 
tyči a rozdělí tak hacku na dvě oddělené komůrky. Tato přepážka zároveň 
zdvihne střed hacky, takže miminka nesjíždí k sobě. Výšku zdvihnutí dna 
lze regulovat podle potřeby. Pokud hacku zrovna potřebuje využít pouze 
jedno dítě, jednoduše rozvážete tkanici, kterou je přepážka připevněna k 
rozpěrné tyči, přepážku složíte na dno hacky a hned máte klasickou 
prostornou hacku pro jednoho. 

Houpačka je ušita ze dvou vrstev. Jedna vrstva je ze 100% bavlněné látky o 
gramáži cca130 g/m2, druhá vrstva je z vysokogramážní bavlny o gramáži 
240 g/m2. Díky této kombinaci látek je hacka velmi pevná a hodí se k 
houpání jak nejmenších miminek, tak i větších a těžších dětí. Její maximální 
nosnost pro ležící děti je cca 35 kg.  

Látková kolébka má dvojité dno (resp. tunely na dně), kam se dává složená 
deka nebo speciální matračka z kokosových vláken, příp. z ovčí vlny 
(matrace není součástí základní dodávky).  

Délka hačky je cca 115 cm, šířka v místě rozpěrné tyče 90 cm. Součástí 
základní dodávky je látková kolébka, rozpěrná tyč, 2 karabiny, jistící 
lanko a střední pružina (pro miminko 5-15 kg). Je možné dokoupit tři 
typy pružin určené na houpání různě těžkých dětí nebo levnější gumové 
lanko o průměru 8 mm. K hačce je také možné dokoupit různé matrace 
či zavěšovací systémy. 

Hačku lze ušít v různých barevných kombinacích! 

Základní cena (s DPH): 2900 Kč 
Cena s kokosovými matracemi : 3140 Kč  
Cena s potaženými matracemi: 3360 Kč  
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Pružina na hačku  
Náhradní pružina pokud chcete  hačku na 
více míst v bytě nebo houpat různě těžké 
děti.  
Pružinu vyberte dle hmotnosti dítěte. 

Mezidveřní hrazda 
Mezidveřní hrazda může sloužit jak k 
zavěšení hačky, tak ke cvičení. Do 

zárubní (futer) se upevňuje šrouby, pouze 
tehdy má deklarovanou nosnost 100 kg.  

Pružina na hačku s karabinami a jistícím 
lankem 
Náhradní pružina s příslušenstvím pokud 
chcete  hačku na více míst v bytě.  
Pružinu vyberte dle hmotnosti dítěte. 

Očko do stropu 
Oko s vrutem a s hmoždinkou připravené k 
instalaci do panelového stropu.   

Základní cena (s DPH): 380 Kč 

Základní cena (s DPH): 90 Kč 

Slabá pružina (3-10 kg): 300 Kč 
Střední pružina (5-15 kg): 320 Kč 
Silná pružina (12-30 kg): 330 Kč 

Slabá pružina (3-10 kg): 300 Kč 
Střední pružina (5-15 kg): 320 Kč 
Silná pružina (12-30 kg): 330 Kč 

Zavěšení hačky 
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Vlněná matrace do hačky 
Doplněk k závěsným houpačkám - matračka 
z mykané ovčí vlny zašité do bavlněného 
povlaku.  Doporučujeme neprat. 

Obal na kokosovou podložku do hačky  
Praktický obal na kokosovou matraci - je 
teplý a měkký, ušitý z příjemného 
chlupatého coral fleecu. Uzavírá se na 
patentky. Různé vzory. 

Kokosová matrace do hačky 
Kokosová podložka je asi nejpraktičtější 
variantou z nabízených matrací. Je lehká,  a 
výborně drží tvar a zpevňuje spodek hačky.  
Výška 1,5 cm. Hrubá, doporučujeme obalit 
dekou nebo obalem. Lze vyprat ve sprše.  

Pohanková matrace do hačky 
Matračka z pohankových slupek zašitých do 
pevného bavlněného povlaku. Těžší a tvrdší 
než vlněná. Nelze prát. 

Do hačky pro miminka: 170 Kč 
Do hačky pro batolata: 180 Kč 

Do hačky pro miminka: 450 Kč 
Do hačky pro batolata: 500 Kč 

Do hačky pro miminka: 300 Kč 
Do hačky pro batolata: 320 Kč 

Do hačky pro miminka: 170 Kč 
Do hačky pro batolata: 200 Kč 

Matrace do hačky 
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Nosítko na panenky 
Jedná se o zmenšenou kopii ergonomického 
nosítka: polstrované popruhy a bederní pás, 
dotahování na kvalitní plastové přezky, 
hrudní pásek aby nesjíždělo z ramen. 

Kapesní nosítko  
„Kapesní“ odlehčená varianta pro 
poponášení chodců nad 3 roky. Má slabší 
polstrování, aby se sbalilo do malého balíčku 
a bylo vždy po ruce, ale na výletě je mnohem 
pohodlnější než nosit na ramenou či jen tak 
na rukou. 

Ergonomické nosítko 
Praktické bavlněné nosítko na nošení dětí. 
Šijeme různé modely—jednovelikostní i 
„rostoucí“ variantu která vydrží delší dobu 
díky variabilnímu nastavení. Možno ušít i z 
šátku na nošení dětí. Nosítko splňuje 
ergonomické parametry—široký sed a 
nožičky do polohy M. Různé velikosti. 

Rozšiřovače k ergonomickému nosítku 
 Řešení když odrůstá dítko z nosítka ale ještě 
se občas poponese. Rozšiřovače jsou 
polstrované, navléknou  se na bederák a 
popruhy a rozšíří sed nosítka, aby bylo 
nošenci pohodlnější. 

Základní cena (s DPH): 2100 Kč 
Rostoucí kapesní nosítko: 2200 Kč 

Základní cena (s DPH): 250 Kč 

Základní cena (s DPH): 420 Kč 

Jednovelikostní:  2300 Kč 
Rostoucí nosítko: 2600 Kč 

Další produkty Tiky-Mechulka 
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Kojicí tričko 
Pružné tričko prodlouženého střihu 
usnadňující kojení v jakýchkoli podmínkách. 
Různé materiály a barvy. 

Bederní (ledvinový) pás 
Pružný dvojitý pás udržující záda a ledviny 
v teple. Výborné řešení, když Vám při 
shýbnutí lezou záda z kalhot Různé 
materiály a barvy. 

Softshellové návleky 
Návleky chránící dětskou nohu před sněhem 
a deštěm. Díky tomu, že jsou návleky dole i 
nahoře opatřené gumičkou, dobře drží a 
nepadají. Guma našitá ve spodní části 
návleku se přetáhne přes podrážku boty a 
sníh nemá šanci se dostat vrchem do botky.  

Taštička kolem pasu 
 Maxiledvinka či "ledvinkoonbag" - taška 
kolem pasu vhodná při nošení dětí v šátku či 
nosítku.  Možno ušít i ze šátku na nošení 
dětí. Různé vzory. 

Bavlna:  200 Kč 
Merino vlna: 360 Kč 

Základní cena (s DPH): 650 Kč 

Bavlna:  600 Kč 
Siltex, prolen: 650 Kč 
Merino vlna: 1500 Kč 

Základní cena (s DPH): 300 Kč 

Další produkty Tiky-Mechulka 
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Multifunkční šátek 
Multifunkční část oděvu, kterou lze použít 
jako čepičku, šátek, šálu, nákrčník či kuklu. 
Různé materiály a barvy. 

Merino kuklička 
Kukla je ušitá ze 100% merino úpletu, který 
dostatečně zahřeje i v chladnějším období. 
Dobře přiléhá k obličeji, kryje zároveň čelo, 
uši, krk i ramena.  Různé velikosti a barvy. 

Bavlněná kuklička 
Kuklička je ušita z pružného úpletu (95% bavlna, 

5% elastan). Dobře přiléhá k obličeji, kryje 
zároveň tváře, čelo, uši, krk i ramena. 
Nesjíždí dětem z hlavy a miminka si ji 
většinou nedokáží sama sundat. Různé 
velikosti a barvy. 

Dětský nákrčník 
 Nákrčníky jsou praktickou alternativou k 
šále.  Díky pružnému stretch-fleece 
neodstávají, jako nákrčníky s obyčejným 
fleecem.  Zvenku bavlna+elastan. Různé 

vzory.  

Základní cena (s DPH): 385 Kč 
Dvojitá s bavlnou: 490 Kč 

Základní cena (s DPH): 190 Kč 

Bavlna:  200 Kč 
Merino vlna: 220 Kč 

Základní cena (s DPH): 300 Kč 
Dvojitá s fleecem : 440 Kč 

Další produkty Tiky-Mechulka 



Telefon: +420 777 643 840  

e-mail: tana.stechova@gmail.com  

Táňa Štechová  

Křenovice 125 

 Dubné 

373 84   

 

 

IČ: 88317218  

T I K I - M E C H U L K A  

http://www.tiki-mechulka.cz 
Všechny udávané ceny jsou vč. DPH 

Pokud máte zájem o jiné zboží z naší 

dílny, neváhejte se na nás obrátit.   


