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Ogrodzenie z paneli tematycznych
 
Nr katalogowy: 11.93.00
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-12 lat
  
Wyr b spe nia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12

* nogi wykonane z profila zamkni tego 60x60 mm
* wype nienia boczne wykonane z tworzywa HDPE
* w wype nieniach bocznych znajduj  si :
  - gra "kamie -papier-no yce" z liczyd ami do liczenia wygranych w grze
  - domek z gr  "k ko-krzy yk", liczyd ami, okienkiem z szybk  z poliw glanu 
     i ruchomymi kwiatkami; tematyczna grawerka
  - zegar z ruchomymi wskaz wkami i miejscem do zapisywania kred  godzin 
     oraz p eczk  na kred ; pod zegarem tablica do rysowania kred
  - panel d wi kowy autko - z ruchom  kierownic  i przyciskami uruchamiaj cymi 
     d wi ki wydawane przez auto; tematyczna grawerka
  - miara wzrostu - z wygrawerowan  miar  do sprawdzania przez dzieci ile mierz  
     wzrostu; obok miary uk adanka z ruchomymi elementami (zabawa polega na 
     przesuwaniu ruchomych element w tak, y u o y  rysunek przedstawiaj cy trzy
     zwierz tka)
  - tablica du a do rysowania kred ; literki z tworzywa HDPE
* elementy typu ruby, nakr tki, podk adki wykonane ze stali nierdzewnej
 
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 tzw. 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 26,5 m2 / 21,8 mb
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