
place zabaw

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

steel 0203

Dane urz¹dzenia
Strefa bezpieczeñstwa

D³ugoœæ

Szerokoœæ

Wysokoœæ swobodnego upadku

Produkt zgodny z norm¹ PN-EN 

Przedzia³ wiekowy

Wysokoœæ ca³kowita

BabyCam producent placów zabaw 
i si³owni zewnêtrznych

www.babycam.pl

ZESTAW ZABAWOWY

DODATKOWE UWAGI

Seria steel - wielofunkcyjne urz¹dzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce. Trwa³e, wandaloodporne, bezpieczne. 
Z³o¿one z ró¿norodnych elementów zabawowych, których zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mo¿liwoœci 
zabawy jest stymulowanie jak najwiêkszej partii grup miêœniowych  

?

?daszki,os³onki  z polietylenowych p³yt HDPE odpornych na dzia³anie warunków atmosferycznych;
?

?

?

?

?

?  polietylenowych p³yt HDPE;
?

konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

platformy kwadratowe oraz œcianki wspinaczkowe z antypoœlizgowej, trwa³ej wodoodpornej p³yty;
wszystkie œruby, wkrêty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
brak ostrych krawêdzi oraz szczelin które mog³yby umo¿liwiæ zakleszczenia: palców, g³owy i innych czêœci cia³a;
gumowe bezpieczne zaœlepki na górze konstrukcji;
stalowe liny w oplocie polipropylenowym, ³¹czone trwa³ymi elementami z tworzywa sztucznego;
zje¿d¿alnia ze stali nierdzewnej, burty z 
inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

?kolorowe trwa³e kamienie wspinaczkowe;  

3,58 m

3,43 m

236,20 m

3,20 m

  1,20 m

3-14 lat

1176-1:2009

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA

ELEMENTY SK£ADOWE

zje¿d¿alnia  1 szt.
1 szt.

2 szt.platforma kwadratowa wys. 1,2m

1 szt.œcianka wspinaczkowa 

1 szt.drabinka ³ukowa

wie¿a z dachem dwuspadowym

 1 szt.most linowy
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zjazd stra¿acki  1 szt.

?urz¹dzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkê akredytowan¹;
?kotwienie na gruncie p³askim na g³êbokoœci 60 cm;
?urz¹dzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
?zje¿d¿alnia nie powinna byæ usytuowana w kierunku  po³udniowym;

Materia³ Opis [mm]
Gruboœæ warstwy
minimalna [mm]

Kora

Wióry

Piasek

¯wir

Materia³y
syntetyczne

Ze wzglêdu na wysokoœæ swobodnego upadku 
urz¹dzenia 0203 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza 
nastêpuj¹ce nawierzchnie amortyzuj¹ce upadek. W 
przypadku materia³u sypkiego nale¿y uzupe³niaæ jego 
poziom, konserwacja materia³ów syntetycznych jest 
wymagana wg. instrukcji producenta. 

Wielkoœæ ziarna
od 20 do 80

Wielkoœæ ziarna
od 5 do 30

Wielkoœæ ziarna
od 0,2 do 2

Wielkoœæ ziarna
od 2 do 8

300

300

300

300

Atestowane dla wys.
swobodnego upadku

<1200 _

Przestrzeñ minimalna
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