
Capetele structurii sunt asigurate cu capace de polietilenă pentru a proteja suprafața lemnului de condițiile atmosferice;

PZP WD1417 SET AGILITATE
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Suprafata de montaj minima

SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

• Structura principala de 90x90mm din lemn de pin laminat si impregnat;

•
• Ancore din metal zincate la cald, protejeaza lemnul impotriva contactului direct cu solul si a

putrefactiei, marind durata de viata a produsului;
• Peretele de catarare este realizat din placaj anti alunecare si rezistent la apa sau placa HPL;

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

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

• Bare si balustrade din otel inoxidabil;

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

• Roci de catarare durabile;

MENTIUNI

• Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificat de conformitate;

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

PLAYZONE  CONCEPT SRL 
RO 32501344, J24/998/20 
Baia Mare, Maramures, 
S t r .  H o r t e n s i e i 5 B 

FISA TEHNICA DE PRODUS 

Playzone Concept 

e-mail: playzone.exterior@yahoo.com

Suprafata de siguranta

Lungime

Latime

Inaltime totala

Inaltime de cadere libera

Varsta utilizatori

Echipament conform normativ - EN

Greutatea maxima componente [kg]

Dimensiunea max componente [cm]

Disponibilitate piese de schimb

Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;• 

•
• 

SUPRAFETE

Conform inaltimii de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1: 2017 permite urmatoarele suprafete: nisip cu grosimea 
minima a stratului de 40 cm (A, C), material sintetic aprobat pentru caderea libera de 2.20 m (A, B, C).
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