Grupa: Hu tawki spr

ynowe mig o

Nr katalogowy: 02.21.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysoko swobodnego upadku: 450 mm
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Wyr b spe nia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-6:2017-12,
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostk
posiadaj c akredytacj PCA.
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Liczba

* spr yny z pr ta o rednicy 20 mm
* tunel rurowy wykonany ze stali nierdzewnej
* ozdoby z tworzywa HDPE
* w opcji r ne wzory np: klasyczny, mi , b br, kr wka

1,4

Zabezpieczenie antykorozyjne element w stalowych (z wy czeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub rutowania, nast pnie fosforanowania elazowego i na o enia
podk adu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jako ci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo chroni c przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
du e walory estetyczne.
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Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d 11,4 m2 / 12,3 mb
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Rodzaj prefabrykat
Wylewka betonowa
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Przykladowe wzory hu tawki spr

wz r "Mi "

wz r "Klasyczny"

wz r "B br"

wz r "Kr wka"

wz r "Lew"
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