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Zestaw rekreacyjny "ZŁOTY STOK MAX"
 
Nr katalogowy: 06.42.02
Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat
Wysokość swobodnego upadku: 2200 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę
posiadającą akredytację PCA.

* konstrukcja nośna z rur o średnicy 114 mm 
* dachy i wypełnienia boczne i ozdoby tematyczne wykonane z tworzywa HDPE 
* ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdżalni z tworzywa HDPE
* elementy łączone za pomocą obejm systemowych
* podesty z wytrzymałej, wodoodpornej płyty, antyposlizgowej
* pochylnia wąż, rura spiralna i huśtawka obrotowa wykonane ze stali nierdzewnej
* zjeżdżalnia tubowa plastikowa
* elementy linowe wykonane z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
* ścianki wspinaczkowe z tworzywa HDPE z guzami chwytnymi do wspinaczki
z otworami i ze szczeblami
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali 
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie 
piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia 
podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami 
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), 
nadaje powierzchni twardość chroniącą 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód  108,5 m2 / 45,1 mb
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód 14,55x11,3 m / 51,7 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer 10,6x8

Wysokość całkowita 3,4
Wysokośc podłogi 0,9/1,5/1,6

Strefa 
bezpieczeństwa

14,55x11,3

Liczba
 użytkowników 35

Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka betonowa 
o wadze ok.95 kg 21

Wylewka betonowa 
o wadze ok.70 kg 10

Wylewka betonowa 
o wadze ok.130 kg 3

WIDOK 1 WIDOK 2

PZ
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COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
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Zestaw rekreacyjny "ZŁOTY STOK MAX"
Nr katalogowy: 06.42.02
SKŁAD ZESTAWU: 
1. Zjeżdzalnia  szt. 2
2. Zjeżdżalnia rurowa  szt. 1
3. Pochylnia wąż  szt. 1
4. Zjazd spiralny  szt. 1
5. Przejście linowe  szt. 2
6. Półwieża  szt. 3
7. Skrytka z oknem, zadaszona i obudowana z 
trzech stron  szt. 1
8. Huśtawka obrotowa ze stali nierdzewnej i 
tworzywa HDPE  szt. 1
9. Drabinka pionowa  szt. 2
10. Ozdoby tematyczne nawiązujące
do motywu zestawu  szt. 5
11. Wieża z dachem jednospadowym szt. 3
12. Ściana wspinaczkowa z guzami  szt. 1
13. Ściana wspinaczkowa z otworami  szt. 1
14. Ściana wspinaczkowa ze szczeblami  szt. 1
15. Drabinka pozioma  szt. 1
16. Rura zjazdowa pionowa  szt. 1
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