
Leírás

Életkor kategória 2 - 15 év

UNIVERSAL 4U505D-W

10,3 m x 7,3 mMinimális terület

4U-505D-10-WTerméktípus

A  toronyszerelvény  tartószerkezete  100  x  100  mm-es  ragasztott  prizmákból  készül.  Ez  a  megoldás  maximális  védelmet  nyújt  a
fából  készült  faipari  termékekben  előforduló  repedések  ellen.  Ezeknek  a  prizmáknak  a  felületi  kezelése  az  EN  71/3
(gyermekjátékok biztonsága) követelményeinek megfelelő felső üvegezés lakk impregnálása és háromrétegű alkalmazása.
Ezek  a  szerkezetek  a  talajhoz  rögzítve  vannak  acél  lábakban,  amelyeket  hőre  horganyzással  és  betonágyba  helyeznek.  A
horgonyokat  csavarokkal  rögzítik  a  játékelemhez,  és  a  szerkezet  biztosítja,  hogy  a  faanyagok  ne  érintkezzenek  közvetlenül  a
talajjal. Az összes többi fémelemet galvanizálással és KOMAXIT RAL-mal is égetik.
Csúszdák  polietilén  anyagból  készült.  A  csúszdák,  futófelületek  stb.  Kiváló  minőségű  HDPE-ből  (nagynyomású,  teljes  színű
polietilénből készülnek, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törékeny, és nincs
veszélye  az  éles  forgácsos  gyermekek  sérülésének).  A  ferde  háló  és  a  kötél  HERKULES-ből  (16  mm-es  polipropilén  kötél  belső
acélmagból) készült, és műanyag vagy alumínium kötéssel van összekötve. Podesty, ferde mászás, rajzlap és lejtős hegymászó fal
vízálló  rétegelt  lemezből  készült,  melyet  külső  környezetben  vagy  HDPE-től  vásárló  kérésére  terveztek.  Hegymászó  tartók
kvarchomokból  és  epoxigyantaból  állnak,  garantálva  a  hosszú  élettartamot,  a  színtartósságot  és  a  kíméletes  bőrfelületet.  Az
összekötő elemek rozsdamentes acélból készülnek.

Anyag

Felületkezelés

A berendezés mérete ho. szé. 7,22 m x 3,78 m x 3,48 m
Szabadesés magasság:

Esésvédő felület:
Rendeltetés:
Alkatrészek elérhetősége:
A szabványnak való

1 m

az EN 1177 szabvány
kültér
a gyártó szállítja
ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

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

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszdák - polietilén
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Zászlók - poliészter szövet
Tubes - üveggyapot

5x torony, 2x csúszda, 5x fémkeret fémkeretbe szerelve, 3x zászlórúd, rajzlap, ferde kötél emelkedés és HDPE lépések, ferde háló
emelkedés, ferde mászófal, ferde létrák fémlépcsőkkel, függőleges létra, 4x védőburkolat, horgony, HDPE kormánylap.
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Terhelhetőség: 1242 kg
Max. felhasználók száma: 23
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