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Uwagi ogólne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka  
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach).  
Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony.

2. Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych,  
zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi  
tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami  
akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę z powłoką uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane  
proszkowo w kolorze.

6. Wszystkie śruby są ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

7. Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa sztucznego.

8. Liny w zestawie wykonane są z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem  
(kordem).

9. Zjeżdżalnia wykonana z: ślizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna o grubości  
25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.

10. Podesty w zestawie są antypoślizgowe, wykonane ze sklejki szalunkowej wodoodpornej 
o grubości 25mm

11. Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości 25 mm.

12. Osłony boczne tzw. burty na podestach wykonane są ze sklejki wodoodpornej malowanej 
natryskowo farbami akrylowymi

13. Mostki łączące podesty są wykonane z: konstrukcja nośna - rurki stalowe malowane 
proszkowo, podłoga - deski malowane natryskowo farbami akrylowymi.

14. Tunel, zjeżdżalnia rurowa i zjeżdżalnia spiralna otwarta wykonane są z tworzywa  
sztucznego HDPE.
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Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Wieża bez dachu z podestem na wysokości 150 cm. Wieża zwieńczona jest elementem 
dekoracyjnym wykonanym ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm  - tropikalne liście 
z papugą. 

2. 2 x wieża bez dachu z podestem na wysokości 120 cm. Jedna z wieża zwieńczona jest 
elementem dekoracyjnym wykonanym ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm  - 
tropikalne liście z papugą. Wieża wyposażona jest też w ściankę alpinistyczną wykonaną  
ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm i linę wspinaczkową.

3. 2 x wieża z dachem i podestem na wysokości 150 cm. Jedna z wież zwieńczona jest 
elementem dekoracyjnym wykonanym ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm  - 
tropikalne liście z papugą. 

4. 2 x wieża bez dachu z podestem na wysokości 180 cm. Wieża zwieńczona jest elementem 
dekoracyjnym wykonanym ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm  - tropikalne liście 
z papugą. 

5. Most linowy wiszący na wysokości 180 cm wykonany z lin polipropylenowych  
ze stalowym wzmocnieniem. Dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci pod mostkiem 
linowym znajduje się mostek asekuracyjny: konstrukcja nośna - rurki stalowe malowane 
proszkowo, podłoga - deski malowane natryskowo farbami akrylowymi.

6. Mostek pochyły na wysokościach 150 cm i 180 cm, którego stelaż jest wykonany z rurek 
stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowanych proszkowo. Podłoga mostku 
z desek malowanych natryskowo farbami akrylowymi. Poręcze na mostkach z rurek  
stalowych malowanych proszkowo. 

7. Mostek łączący wieże na wysokości 150 cm, którego stelaż jest wykonany z rurek  
stalowych malowanych proszkowo. Podłoga w mostku z desek, burty mostku wykonane 
z płyt wodoodpornych grubości minimum 25 mm. 

8. Zjeżdżalnia - ślimak na wysokości 185 cm wykonaną z tworzyw sztucznych.

9. Zjeżdżalnia - tunel rurowy na wysokości 185 cm wykonana z tworzyw sztucznych.

10. Zjeżdżalnia na wysokości 150 cm; ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna 
wykonana ze stali malowanej proszkowo, boki ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.

11. Tunel rurowy łączący wieże na wysokości 150 cm.
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12. 2 x  linarium  pionowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

13. Zestaw sprawnościowy w skład którego wchodzą: przeplotnia pionowa  
z rurek stalowych malowanych proszkowo, przeplotnia pionowa wykonana z lin  
polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem, przeplotnia pozioma – pajęczyna 
z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem z poręczami z rurek  
stalowych malowanych proszkowo. 

14. Lina do wspinania się. Drążek do podciągania się z rurki stalowej malowanej proszkowo.

15. Dwa kółka gimnastyczne. Drążek do podciągania się z rurki stalowej malowanej  
proszkowo.

16. Drabinka łukowa na wysokości 120cm wykonana z rurek stalowych grubościennych  
o średnicy 30 mm malowanych proszkowo.

17. 3 x drabinka pionowa o wysokości 220 cm. Konstrukcja nośna - drewno klejone, szczeble -  
rurki stalowe grubościenne o średnicy 30 mm malowane proszkowo. 

18. Drabinka pozioma o wysokości 220 cm. Konstrukcja nośna - drewno klejone, szczeble -  
rurki stalowe grubościenne o średnicy 30 mm malowane proszkowo. 

19. Rura strażacka z rurek stalowych malowanych proszkowo.
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