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Zalecana nawierzchnia:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywanez betonu klasy B-25. 

Zastosowane materiały:

kora (wielkość ziarna od 20 do 80 mm) - warstwa o grubości min. 20 cm,•
wióry (wielkość ziarna od 5 do 30 mm) - warstwa o grubości min. 20 cm,•
piasek (wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm) - warstwa o grubości min 20 cm,•
żwir (wielkość ziarna od 2 do 8 mm) - warstwa o grubośći min 20 cm.•
materiały syntetyczne•

Montaż:

słupy nośne urządzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych z wewnętrznym wzmocnieniem, o przekroju •
okrągłym, o średnicy 89 mm.
podest wykonany w całości z aluminium. Rama podestu wykonana z profila aluminiowego, anodowanego z •
wewnętrznym wzmocnieniem o przekroju 18 mm x 75 mm. Wypełnienie podestu wykonane z profila aluminiowego, 
anodowanego, z wewnętrznym wzmocnieniem o przekroju 20 mm x 140 mm, z jednostronną strukturą antypoślizgową.
schody wykonane z aluminium i płyty HDPE. Stopnie wykonane z aluminiowego profila anodowanego z wewnętrznym •
wzmocnieniem o przekroju 20 mm x 140 mm, z jednostronną strukturą antypoślizgową. Bariery wykonane z płyty 
HDPE.
zabezpieczenia - bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 12 mm•
ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE o gr. 12 mm•
konsturkcja schodów wykonana z aluminium i płyty HDPE. Stopnie wykonane z aluminiowej deski ryflowanej, bariery •
wykonane z płyty HDPE
boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2 mm•
elementy złączne; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami                       •
z tworzywa sztucznego

Przedział wiekowy: od 3 lat.

Strefa bezpieczeństwa: 700 cm x  800 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 31,5 m2

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

Podest trójkątny z dachem jednospadowym1.
     wys. h=90 cm. - 1 szt.

Podest trójkątny z dachem jednospadowym                   2.
wys. h=120 cm. -1 szt.
Zjeżdzalnia, h=120 cm. - 1 szt. 3.
Wejście rurkowe, h=90 cm. - 1 szt.4.
Mostek rurkowy - 1 szt.5.

Skład zestawu:

Tower with triangular 1.
platform with roof -  
2pcs
Slide h=120cm - 1pcs 2.
Pipe entry h=90cm - 3.
1pcs 
Pipe bridge - 1pcs4.

Aluminium
rounded profile

89mm

Karta techniczna
Playset PZA R1010

Tel. 041 306 24 92
Kom. 0504-064-520
info@drewnogrod.pl
www.drewnogrod.pl

Wieża z dachemdwuspadowym z podestem 1.
kwadratowym

     wys. 130 cm.
Wieża bez dachu z podestem kwadratowym                   2.
wys. 95 cm -1 szt.
Ścianka wspinaczkowa pomiędzy podestami3.

     wys. 35 cm - 1 szt.
Schody na podest4.

     wys.  95 cm - 1 szt
Zjeżdzalnia, h=95 cm, 1 szt.5.
Zjeżdżalnia, h=130 cm -1szt.6.
Skład zestawu:7.

P.
P.
H.
U.
PLACE ZABAW
Podzamcze, ul. Źródlana 14
26-065 Piekoszów

Przedział wiekowy: 3-12 lat.

Strefa bezpieczeństwa: 753 cm x 551 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 28,6 m2

Wysokość swobodnego upadku: 130 cm

słupy nośne urządzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych z wewnętrznym wzmocnieniem, o przekroju •
okrągłym, o średnicy 89 mm.
podest wykonany w całości z aluminium. Rama podestu wykonana z profila aluminiowego, anodowanego z •
wewnętrznym wzmocnieniem o przekroju 18 mm x 75 mm. Wypełnienie podestu wykonane z profila aluminiowego, 
anodowanego, z wewnętrznym wzmocnieniem o przekroju 20 mm x 140 mm, z jednostronną strukturą antypoślizgową.
schody wykonane z aluminium i płyty HDPE. Stopnie wykonane z aluminiowego profila anodowanego z wewnętrznym •
wzmocnieniem o przekroju 20 mm x 140 mm, z jednostronną strukturą antypoślizgową. Bariery wykonane z płyty 
HDPE.
zabezpieczenia - bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 12 mm•
ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE o gr. 12 mm•
konsturkcja schodów wykonana z aluminium i płyty HDPE. Stopnie wykonane z aluminiowej deski ryflowanej, bariery •
wykonane z płyty HDPE
boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2 mm•
elementy złączne; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami                       •
z tworzywa sztucznego

Montaż:

kora (wielkość ziarna od 20 do 80 mm) - warstwa o grubości min. 20 cm,•
wióry (wielkość ziarna od 5 do 30 mm) - warstwa o grubości min. 20 cm,•
piasek (wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm) - warstwa o grubości min 20 cm,•
żwir (wielkość ziarna od 2 do 8 mm) - warstwa o grubośći min 20 cm.•
materiały syntetyczne•

Zastosowane materiały:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywanez betonu klasy B-25. 

Zalecana nawierzchnia:

Product Datasheet

Age: 3+ 

Safety zone: 700 cm x 800 cm

Safety zone area:  31,5 m2

Free fall height:  120 cm

Playset PZA R1101 Ship

 info@drewnogrod.pl
www.drewnogrod.pl

The set is mounted in the ground.
Foundations made of B-25 concrete.

P.P.H.U. Drewnogród Robert LIs
POLAND, 26-065 Piekoszów
Podzamcze, ul. Źródlana 14

Mounting

Tel. 041 306 24 92
Kom. 0504-064-520       

The set contains:
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	Widok rysunku1
	Widok rysunku2


