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Életkor kategória Nincs meghatározva

Gyeprács (ütéscsillapítás játszóterkhez)

 m x  mMinimális terület

DP-DG-001Terméktípus

A fűlemezek újrahasznosított műanyagból készülnek, és a zárak össze vannak kötve. A deszkákat a gyepre fektetve szerelik fel, és
műanyag  hálóval  vannak  bélelve,  ami  megakadályozza,  hogy  a  deszkák  betolódjanak  a  terepbe.  A  deszkák  széleit  csapokkal
rögzítik,  és  gyeppel  feltekerik.  Az  újrahasznosított  műanyag  előnye  a  csúszásvédelem  és  az  UV  sugárzásnak  való  ellenállás.
Ugyanakkor égésgátlót tartalmaznak, így védve őket a rongálások ellen. A deszkák megakadályozzák a gyep taposását, a benőtt
gyepet alapkivitelben egy fűnyíró tartja fenn. Telepítési eljárás: Fűzáró lemez, könnyen egyenetlen talajon helyezhető el a gyepen
(pl.  Kövek,  gyep  vagy  kiálló  gyökerek,  ellenkező  esetben  a  terepet  ki  kell  egyenlíteni  és  meg  kell  tisztítani).  A  fűzáró  lemez
felszereléséhez  nincs  szükség  speciális  szerszámokra,  a  lemezek  könnyen  alakíthatók  a  kívánt  méretre.  A  fűzáró  lemez  alá
műanyag  hálót  kell  mellékelni  (a  csomag  tartalmazza),  amely  megakadályozza  a  lemezek  földbe  tolását.  Ezt  követően  fűzáró
lemezeket helyeznek a műanyag hálóra, amelyeket a zárak egyszerű módon kötnek össze egymással. Az ütközési felület szélein a
füvet összekapcsoló csempék csapokkal vannak rögzítve, és az éleket gyep borítja.

Anyag

Felületkezelés

A berendezés mérete ho. szé. 1 m x 1 m x 0,02 m
Szabadesés magasság:

Esésvédő felület:
Rendeltetés:
Alkatrészek elérhetősége:
A szabványnak való

3 m

3 m sz. magasságig
kültér
a gyártó szállítja
ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

Fenntartjuk  a  termékek  előzetes  figyelmeztetés  nélküli  módosításának  jogát,  mely  módosítások  véleményünk  szerint  a  minőség  javulásához  vezetnek.   A
képek csupán tájékoztatú jellegűek, és az ott szereplő termékek eltérhetnek a konkrét időpontban, ténylegesen beszállított termékektől. Továbbá fenntartjuk
a nyomtatási hibák előfordulásának jogát is, és nem vállalunk semmilyen felelősséget azok következményeiért.  Egyéb esetekben az általános

Gyeprács - újrahasznosított műanyag

A szállítás része: fűháló, beépítési csapok (2 db / 1 m2).
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