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Urządzenia sprawnościowe - System STHENOS
 
Nr katalogowy: 15.115.00
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 2300 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat wydany przez
jednostkę posiadającą akredytację PCA.

* słupy z rur o średnicy 60 mm i 114 mm
* łączenie drążków i szczebli ze słupami za pomocą obejm systemowych
* drążki i drabinki z rur o średnicy 33 mm i 42 mm
* ławeczka wykonana z tworzywa HDPE
* lina wspinaczkowa stalowo-polipropylenowa, 16 mm
* możliwość wykonania urządzenia w calości ze stali nierdzewnej 
 
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 80,5 m2 / 37,5 mb
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód 12,15x9 m / 42,3 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer 9,15x5,7

Wysokość całkowita 3,11

Strefa 
bezpieczeństwa

12,15x9

Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka bet. o 
wadze ok.80 kg

5

Wylewka bet. o 
wadze ok.120 kg

4

Wylewka bet. o 
wadze ok.200 kg

3

Wylewka 0,6 x 0,6 x 0,6 (x9)
Wylewka 0,8 x 0,8 x 0,6 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2
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JmIlośćSymbolNazwa modułuPoz.
szt615.01.00.001Słup fi 114 -  3,5m kpl.1
szt215.07.00.03Słup fi 60 - 0,7 m kpl.2
szt615.05.00.002Słup fi 60 - 1,3 m kpl.3
szt315.03.00.002Słup fi 114 -  2,9m kpl.4
szt715.01.00.006Drążek - 952 mm5
szt715.02.00.004Drążek - 1452 mm6
szt215.10.00.004Drążek  fi 42 - 952 mm7
szt115.09.03.000Lina do wspinania8
szt115.08.00.002Drabina górna9
szt115.11.00.005Ławeczka skośna10
szt115.09.00.014Obręcze do podciągania 211
szt215.19.00.001Pochylnia 12
szt115.19.00.006Drążek 450 mm13
szt115.14.00.001Słup fi 60 - 1,8 m kpl.14
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