
Leírás

Életkor kategória 2 - 15 év

UNIVERSAL 4U125KW - barna

7,3 m x 7,7 mMinimális terület

4U-125KW-10Terméktípus

The  support  structure  of  the  tower  unit  is  made  of  structural  steel  (metal  profile  100  ×  100  mm)  which  is  protected  against
corrosion  by  zinc  coating,  resulting  in  a  very  prolonged  service  life  of  the  workout  elements,  and  coating  with  baked  paint
KOMAXIT  according  to  the  RAL  colour  system.  All  other  metallic  elements  are  also  zinc  coated  and  treated  with  baked  paint
KOMAXIT according to the RAL colour system.
The  slide  is  made from fibreglass.  The  surfaces  of  the  slides,  steps,  etc.  are  made from high  quality  HDPE plastic  (high  density
coloured  polyethylene,  which  is  characterised  by  high  colour  stability,  UV  resistance  but  mainly  safety  as  it  doesn't  break  and
therefore there is no danger of  injury to children by sharp fragments). The platform is made from water-proof plywood designed
for  external  environment  or  from  HDPE  should  the  client  require.  The  roof  is  made  from  HPL  (High-pressure  laminate,  which  is
characterised by high colour stability, UV resistance and water resistance). All fastening material is galvanized or stainless steel.

Anyag

Felületkezelés

A berendezés mérete ho. szé. 4,38 m x 3,78 m x 3,13 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

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Fa részek - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - HDPE
Csúszdák - üveggyapot
Tető - HPL

Tower, slide, A-shaped roof, 2x barrier, sloping ramp with steps and metal handles,
metal beam.

Felszerelés

Alapvető információk
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Kategóriák

Játszóterek » Kalandvárak UNIVERSAL » Szerkezetek alacsony
emelvénnyel 1 m -ig

www.jatszoterek-bonita.hu

Terhelhetőség: 324 kg
Max. felhasználók száma: 6

http://www.jatszoterek-bonita.hu

