
Leírás

Életkor kategória 3 - 15 év

UNIVERSAL 4U510KS - ezüst teljes fémszerkezet

16,5 m x 7,5 mMinimális terület

4U-510KS-15Terméktípus

A  toronyszerelvény  tartószerkezete  szerkezeti  acélból  (100  x  100  mm-es  fémprofil)  készül,  amely  a  cinkbevonat  elleni  korrózió
ellen  védett,  ami  a  játékelem  élettartamának  jelentős  mértékű  meghosszabbítását  eredményezi,  és  a  KOMAXIT  a  RAL  szerint
égeti. Ezek a szerkezetek betonágyba vannak ágyazva. Az összes többi fémelemet galvanizálással és KOMAXIT RAL-mal is égetik.
Csúszdák  üveggyapot  anyagból  készült. A  csúszda  eleje,  futófelületei,  korlátai  stb.  Kiváló  minőségű  HDPE-ből  (nagynyomású,
teljes  színű  polietilénből  készültek,  melyet  magas  színstabilitás,  UV-ellenállás  és  különösen  biztonságosság  jellemez,  mert
törékeny, és az éles töredékek nem okoznak sérülésveszélyt a gyermekek számára) . Kötelek és hálók HERKULES-ból (16 mm-es
polipropilén kötelek belső acélmaggal)  és  műanyag vagy alumínium kötéssel  vannak összekötve.  A  leszállások,  ferde rámpák és
mászófalak  vízálló  rétegelt  lemezből  készülnek,  kültéri  használatra,  vagy  HDPE  kérésre.  Hegymászó  tartók  kvarchomokból  és
epoxigyantaból  állnak,  ami  hosszú  élettartamot,  színtartósságot  és  kíméletes  bőrfelületet  biztosít  a  kézen.  A  tetők  HPL
(Nagynyomású  laminátum  készülnek,  melyet  nagyfokú  színállandóság,  karcolásokkal  szembeni  ellenálló  képesség,  UV-álló
képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acél.

Anyag

Felületkezelés

A berendezés mérete ho. szé. 13,27 m x 4,38 m x 3,63 m
Szabadesés magasság:

Esésvédő felület:
Rendeltetés:
Alkatrészek elérhetősége:
A szabványnak való

1,5 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

Fából készült alkatrészek - vízálló rétegelt lemez
Műanyag alkatrészek - HDPE, poliamid
Fém alkatrészek - szerkezeti acél
Csúszdák - üveggyapot
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Hegymászó tartók - kvarchomok + epoxigyanta
Tetők - HPL

5x torony, 2x A-alakú tető, csúszda, 6x gát HDPE, lejtős hegymászó fal mászókarokkal, 2x függőleges mászófal hegymászó
tartókkal, lejtős rámpák a kötéllel és HDPE lépcsők, 12x akadály, tűzoszlop, lánchíd, kötélhíd, iker fitnesz állvány, létra.
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