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ZESTAW WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ

Wymiary: 

• Szerokość: 3,45 m, Długość: 3,61 m, Wysokość: 3,21 m
• Strefa bezpieczeństwa: 35,46 m2

• Wysokość swobodnego upadku: 1,20 m
• Przedział wiekowy: 3-14 lat 

• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

•  daszki,osłonki  z  polietylenowych  płyt  HDPE  lub  płyt  HPL  odpornych  na  działanie
warunków atmosferycznych;

•  platformy  kwadratowe  oraz  ścianki  wspinaczkowe  z  antypoślizgowej,  trwałej
wodoodpornej płyty lub płyty HPL;

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;

•  brak ostrych krawędzi  oraz szczelin,  które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców,
głowy i innych części ciała;

•  stalowe  liny  w  oplocie  polipropylenowym,  łączone  trwałymi  elementami  z  tworzywa
sztucznego;

• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE lub płyt HPL;

• zjazd strażacki ze stali nierdzewnej;

• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

• kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;

• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;



*sposób  posadowienia: urządzenie  montowane  za  pomocą  stalowych  kotew

ocynkowanych, umieszczonych w betonowych stopach



DREWNIANY DOMEK DLA DZIECI

Wymiary:
• domek 120 cm x 170 cm, weranda 260 cm x 170 cm, wysokość podestu 110 cm, 

wysokość domku 180 cm, wysokość całkowita 290 cm 
• Niezbędna powierzchnia do montażu 9 m x 6 m 

Elementy  składowe:  domek  z  dwustronną  werandą  na  podwyższeniu,  drabinki,  niskie

drzwi przesuwane oraz drzwi otwierane na zewnątrz, spiralna zjeżdżalnia oraz ramie na

bocianie gniazdo o średnicy 120 cm, most linowy i platforma i dwie ścianki wspinaczkowe.

Domek wykonany z drewna, sklejki drewnianej, dach pokryty gontem osikowym. Podstawą

jest drewno drzew iglastych głównie świerk, niektóre elementy wykonane z sosny. Zestaw

4 razy malowany – 2 warstwy zabezpieczające przed pleśnią i insektami oraz 2 warstwy

farby  wykończeniowej.  Farby,  ekologiczne  z  atestami  dla  produktów  dla  dzieci.



Zastosowanie  drewna  klejonego  ma  zapewnić  wieloletnią  trwałość,  brak  pęknięć,

wypaczeń najważniejszych elementów placu zabaw.

 SPEŁNIENIE NORM PN-EN 1176 DLA PUBLICZNYCH PLACÓW ZABAW

SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY 

Elementy  składowe:  przeplotnia  linowa,  lina  wspinaczkowa,  obręcze  akrobatyczne,

drabinka linowa, drążek gimnastyczny, ześlizg.

Dane urządzenia:

• Szerokość: 1,72 m, Długość: 2,56 m, Wysokość: 1,96 m

• Strefa bezpieczeństwa: 24,30 m2

• Wysokość swobodnego upadku: 1,80 m

• Przedział wiekowy: 3-14 lat 

Specyfikacja materiałowa:

 konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;



• ścianka z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 

głowy i innych części ciała;

• kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa 

sztucznego;

• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;

Dodatkowe uwagi

• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację 

zgodności;

• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;



ZESTAW ZJEŻDŻALNIA Z ZJAZDEM STRAŻACKIM

Wymiary: 

• Szerokość: 1,85 m, Długość: 2,83 m, Wysokość: 2,91 m
• Strefa bezpieczeństwa: 22,94 m2

• Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m
• Przedział wiekowy: 3-14 lat 

• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

• osłonki  z polietylenowych płyt  HDPE lub płyt  HPL odpornych na działanie warunków

atmosferycznych;

•  platformy  kwadratowe  oraz  ścianki  wspinaczkowe  z  antypoślizgowej,  trwałej

wodoodpornej płyty lub płyty HPL;

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;



• brak ostrych krawędzi  oraz szczelin,  które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców,

głowy i innych części ciała;

•  stalowe  liny  w  oplocie  polipropylenowym,  łączone  trwałymi  elementami  z  tworzywa

sztucznego;

• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE lub płyt HPL;

• zjazd strażacki ze stali nierdzewnej;

• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;




