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KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy metalowy Kadyks – nr kat. 02-1509
Elementy składowe zestawu:
1. (W) wieża z dachem „liście”, wysokość podestu 100 cm – 2 szt.
2. (SL) ślizg nierdzewny – 1 szt.
3. (WE) wejście linowe – 1 szt.
4. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 100 cm – 2 szt.
5. (SL) rura strażacka – 1 szt.
6. (S) przeplotnia linowa wygięta – 1 szt.
7. (AK) balkonik – 1 szt.
8. (AK) urządzenie do gry w kółko i krzyżyk – 1 szt.
9. (P) trap przejściowy stały wklęsły – 1 szt.

Opis techniczny:

METAL (M) – konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70mm.
Słupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi. Dachy, burty boczne, elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV,
zabrudzenia, graffiti, utratę koloru. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo lub wykonane ze stali
nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø16mm. Balkonik z blachy perforowanej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Tuleje obrotowe gry OXO Ø130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Podest antypoślizgowy. Ześlizg
wykonany z blachy nierdzewnej.

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.
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Strefa bezpieczeństwa:

Wymiary urządzenia

430x455x280 cm

Wysokość swobodnego upadku

max 190 cm

Strefa bezpieczeństwa

760X835 cm

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

