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System modu owy COMES
Nr katalogowy: 06.51.203
 
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysoko  swobodnego upadku: 2150 mm
 
Wyr b spe nia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostk
posiadaj c  akredytacj  PCA.

* konstrukcja no na z profilu zamkni tego 70x70 mm
* dachy i wype nienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wype nienie ozdobione 
   tematycznymi wzorami rozwijaj cymi wyobra ni  i stanowi cymi dodatkow  atrakcj
   na dzieci)
* ze lizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezd alni z tworzywa HDPE
* pod ogi i stopnie schod w z wytrzyma ej, wodoodpornej p yty antypo lizgowej
* rura w  wykonana ze stali nierdzewnej
* elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
* cianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi
* tunel rurowy z tworzywa sztucznego, karbowany
* w wype nieniach bocznych zamontowane: bulaje p askie, gry "k ko-krzy yk", liczyd a
* 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.
 
 
Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d  89,2 m2 / 36,6 mb
Maksymalna strefa bezpiecze stwa (wynikaj ca z uproszczenia) / obw d 10,5x9,95 m / 40,9 mb

Wymiary [m]
D  x Szer 7,3x6,9

Wysoko  ca kowita 4
Wysoko c pod ogi 0,9/1,2

Strefa 
bezpiecze stwa

10,5x9,95

Liczba
 u ytkownik w 30

Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka bet. o 
wadze ok. 80kg 37
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JmIloSymbolNazwa modu uPoz
szt6W-2Wie a z podestem na wys. 1200 mm1
szt.2W-1Wie a z podestem na wys. 900 mm2
szt1D-4Dach czterospadowy 13
szt3D-6Dach krzy owy 14
szt2Z-2Ze lizg bez cz ci startowej 12005
szt1Z-3Ze lizg bez cz ci startowej 9006
szt1PPW-2 1500tunel rurowy plastikowy 15007
szt1PPW-28Most sie  linowa 2 - r nica poziom w8
szt1PPW-32ciana wspinaczkowa linowa 2200 19
szt1PPW-19Drabinka pozioma ukowa10
szt1ED-10Schody z konstrukcj  stalow  120011
szt1ED-11-1200Drabinka ukowa C 120012

JmIloSymbolNazwa modu uPoz
szt1ED-26Drabinka linowa 90013
szt1ED-7-1200Wej cie wspinaczkowe z guzami 120014
szt1ED-2-1200Rura w  120015
szt2EPS-2/1Wype nienie bariera 940 - XO HDPE16
szt1EPS-1/3Wype nienie bariera 940 - liczyd a17
szt4EPS-3/3Wype nienie bariera - typ orbita bulaj 

p aski
18

szt3EPS-3/1Wype nienie bariera - typ orbita19
szt2EPS-26Wype nienie dolne 94020
szt1EPS-6Balkon zaokr glony21
szt6EPS-4Przew enie22
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