Si ownie plenerowe COMES Pylon + Wio larz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)
14.03.01.000 (wio larz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysoko swobodnego upadku: 770 mm
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co potwierdza certyfikat wydany przez jednostk
posiadaj c akredytacj PCA.
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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.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolor w z palety kolor w RAL, termin przygotowania wyrobu
wyd u a si i rosn koszty malowania, co mo e skutkowa wzrostem ceny i czasu oczekiwania na
dostaw .
Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d 17,3 m2 / 15,1 mb
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* pylon z rury o rednicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o rednicy 33, 48 i 60 mm
oraz profilu zamkni tego 60x60 i 40x40 mm
* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* monta na wylewkach betonowych
* mo liwo r nych konfiguracji urz dze
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COMES Soko owscy Sp.J.
26-500 Szyd owiec, ul. Ko ciuszki 128A
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