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ACTIVE
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Ślizgi ze stali nierdzewnej
AISI304. Blacha o grubości 2
mm kształtowana w technice
CNC. Płyty boczne z poli
etylenu HDPE o grubości
15 mm, najwyższej jakości,
całkowicie odpornego na
wilgoć i UV.

Ślizg tubowy ze stali nierdzew
nej AISI304. Blacha o grubo
ści 2 mm, część wyjściowa
zakończona opaską z rury fi:
33,7 mm. Powierzchnia pole
rowana.
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Solidna konstrukcja wyko
nana ze stali nierdzewnej
AISI304 całkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Zakończenia słupów w po
staci czopów z miękkiej gumy
EPDM.
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Elementy złączne takie jak
śruby, nakrętki, podkładki wy
konane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne
zaślepki
śrub wykonane z poliamidu
formowanego metodą wtry
skową.

System łączników i klamer
wykonanych z mocnych sto
pów aluminiowych. Klamry
zapewniają dużą sztywność
konstrukcji
oraz
łatwość
montażu. Aluminium zabezpie
czone antykorozyjnie w pro
cesie kataforezy oraz malo
wania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

19

20

3

Płyty ścianek z kolorowego
trójwarstwowego polietylenu
HDPE o grubości 15 mm, naj
wyższej jakości, całkowicie
odporny na wilgoć i UV.
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Łączniki płyt i lin wykonane
z poliamidu formowanego
metodą wtryskową.
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Liny polipropylenowe typu
pp-multisplit o średnicy 16
mm z rdzeniem stalowym.
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Płyty ścianek i podestów
z kolorowego tworzywa HPL
o grubości 13 mm (czarna
płyta HPL o grubości 8 mm),
najwyższej jakości, całkowi
cie odpornego na wilgoć
i UV.
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Antypoślizgowa płyta pode
stowa hpl hexa o grubości 10
mm w kolorze antracytowym
cechująca się maksymalną
odpornością na czynniki śro
dowiskowe i wysokiej klasy
odpornością na ścieranie.
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Kamienie wspinaczkowe wy
konane z mieszanki kruszyw
i kolorowych żywic poliestro
wych.
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Tuba z z polietylenu LDPE
formowana rotacyjnie o we
wnętrznej średnicy 53,5 cm
i długości 125 cm.
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Szczeble drabinek i węzły liny
linowych z poliamidu formo
wanego metodą wtryskową.

Ergonomiczne ruchome pier
ścienie wykonane z polietyle
nu pozwalające na rozwija
nie sprawności i koordynacji
ruchowej.
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Solidne i estetyczne kulowe
połączenia lin wykonane
z poliamidu formowanego
metodą wtryskową.
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Solidna konstrukcja ze stali
czarnej S235JR oczyszczona
w procesie piaskowania. Za
bezpieczona przed korozją
przez cynkowanie i malowa
nie proszkowe farbami polie
strowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

Zakończenia lin zaciśnięte
w tulejach wykonanych z wy
trzymałych stopów aluminium.
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Podwójnie
ułożyskowane
zawiesia ze stali nierdzewnej
gwarantują cichą pracę.
Poza wahaniem w osi po
ziomej realizuje również ruch
obrotowy wokół osi piono
wej zapobiegając skręcaniu
łańcucha. Zawiesie w cało
ści wykonane są ze stali nie
rdzewnej.

Siedzisko o konstrukcji alu
miniowej, pokryte miękką
gumą EPDM, zawieszone na
łańcuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.
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Elastyczne siedzisko w postaci
zbrojonego pasa pokrytego
miękką gumą, zawieszone na
łańcuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.
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Frezowana tablica edukacyj
na wykonana z płyty HDPE
o grubości 15 mm. Służy sty
mulowaniu zmysłów dziecka.

Frezowana tablica edukacyj
na wykonana z płyty HDPE
o grubości 15 mm. Umożliwia
naukę podstawowych słów
z języka angielskiego.
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Frezowana tablica edukacyj
na wykonana z płyty HDPE
o grubości 15 mm z elemen
tami ruchomymi. Koncetruje
uwagę i stymuluje zmysł wzro
ku i dotyku.

Moduł obrotowy wykonany
z HPL o grubości 13 mm. Sty
muluje zmysł wzroku i uczy
kontroli własnej energii.
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Frezowana tablica edukacyjna
wykonana z płyty HDPE o gru
bości 15 mm. Umożliwia naukę
podstaw języka migowego.
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Moduł obrotowy, umożliwiają
cy poruszanie kulki po labiryn
cie, wykonany z płyty HDPE,
z bezpiecznego poliwęglanu
i stali nierdzewnej. Stymuluje
zmysł wzroku, poczucie prze
strzeni i uczy kontroli własnej
energii.
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Frezowana tablica edukacyjna
wykonana z płyty HDPE o gru
bości 15 mm. Umożliwia naukę
podstaw alfabetu Braille’a.
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Frezowana tablica edukacyjna
wykonana z płyty HDPE o gru
bości 15 mm. Stymuluje zmysł
wzroku i koncentruje uwagę.
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Moduł obrotowy wykona
ny z HPL o grubości 13 mm.
Służy stymulowaniu zmysłów
i wspieraniu rozwoju motoryki
dziecka.

Okna wykonane z bezpiecz
nego poliwęglanu o grubości
8 mm.
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Frezowana tablica edukacyj
na wykonana z płyty HDPE
o grubości 15 mm. Stymuluje
zmysł wzroku i uczy szybkiego
podejmowania decyzji.
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Bulaj w kształcie połowy kuli
o średnicy 400 mm. Materiał:
Termoformowany poliwęglan
o grubości 5mm, odporny na
wandalizm.
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Gra OXO wykonana z polie
tylenu kształtowanego ro
tacyjnie z symbolami nanie
sionymi w formie. Estetyczne
wykończenie
pozbawione
ostrych krawędzi. Tuleje o wy
sokości 16 cm i średnicy 15,5
cm wzbogacone o dodatko
we symbole, słońce i księżyc,
urozmaicające zabawę.

Moduł lada wykonana z płyt
HDPE o grubości 15 mm
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