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ECHIPAMENT MODULAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI
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Playzone Concept 
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SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

Conform inaltimii de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1: 2017 permite urmatoarele suprafete: gazon / sol (A, B, C),
nisip cu grosimea minima a stratului de 30 cm (A, C), material sintetic aprobat pentru caderea libera de 0.60 m (A, B, C).

• Structura principala de 90x90 mm realizata din lemn de pin laminat si impregnat; fixarile metalice sunt realizate din otel zincat la 
cald, protejand lemnul de contactul direct cu pamantul pentru a preveni putrezirea si pentru extinderea duratei produsului;

• Platforme durabile, anti derapante si rezistente la conditiile exterioare si pereti de catarare HPL;

• Platforme din metal, zincate la cald si acoperite cu pulbere;

• Acoperisurile si panourile sunt fabricate din placi HDPE rezistente la conditii atmosferice;

• Suruburi acoperite cu capace din plastic sau din otel inoxidabil;

• Bare si balustrade din otel inoxidabil;

• Hublouri si ferestre din policarbonat;

• Tobogan din otel inoxidabil;

• Funii de otel impletite cu PP, conectate de catre elemente de plastic durabile;

• Lant calibrat pentru impiedicarea prinderii degetelor;

MENTIUNI

• Adancimea fundatiilor pe o suprafata de 80/70/60 cm;

• Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului

• Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;

• Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;

• Evitati orientarea toboganelor catre sud;

• Echipamentul este intocmit pentru persoanele cu dizabilitati;
SUPRAFETE
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