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Domek "Bolek"
 
Nr katalogowy: 11.56.02
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-12 lat
WSU: 550 mm
  
Wyr b spe nia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostk
posiadaj c  akredytacj  PCA.

* konstrukcja z profili o wymiarach 40x40, 60x40, 40x30 mm
* dach, wype nienia boczne, aweczka, ozdoby wykonane z tworzywa HDPE, ozdobione
   tematycznymi wzorami rozwijaj cymi wyobra ni  i stanowi cymi dodatkow  atrakcj  
   dla dzieci
* w wype nieniu bocznym zamontowany labirynt oraz stacja pogody
 
Zabezpieczenie antykorozyjne element w stalowych (z wy czeniem stali nierdzewnej), 
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub rutowania, 
nast pnie fosforanowania elazowego i na o enia  podk adu cynkowego. Malowanie 
nawierzchniowe wysokiej jako ci przemys owymi farbami proszkowymi w wybranych 
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo  chroni c
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz du e walory estetyczne. Proces zabezpieczenia 
antykorozyjnego, spe nia wymagania normy  DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h 
potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. czna grubo  warstw podk adu antykorozyjnego
i farby nawierzchniowej wynosi powy ej 105 m.

Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d 28,7 m2 / 20,0 mb
Maksymalna strefa bezpiecze stwa (wynikaj ca z uproszczenia) / obw d 6,19x4,97 m / 22,3 mb

Wymiary [m]
D  x Szer 2,72x2,00

Wysoko  ca kowita 2,07

Strefa 
bezpiecze stwa

6,19 x 4,97
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Rodzaj prefabrykat szt.
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