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SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
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Solidna konstrukcja wykona
na ze stali nierdzewnej AISI304
całkowicie odporna na wa
runki atmosferyczne.

7

Ergonomiczne ruchome pier
ścienie wykonane z polietyle
nu pozwalające na rozwija
nie sprawności i koordynacji
ruchowej.

13

Szczeble drabinek i węzły liny
linowych z poliamidu formowa
nego metodą wtryskową.

19

Siedzisko o konstrukcji alu
miniowej, pokryte miękką
gumą EPDM, zawieszone na
łańcuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.

Słupy gięte w łuk wykonane
z drewna drzew iglastych
o grubości 9 cm, szerokości
26 cm i długości 280 cm.
Drewno jest bezrdzeniowe,
klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi całkowicie
odpornymi na wodę. Drewno
impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo pokryte warstwą
impregnatu z woskiem.

8

Solidna konstrukcja ze stali
czarnej S235JR oczyszczona
w procesie piaskowania. Za
bezpieczona przed korozją
przez cynkowanie i malo
wanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- fosforowanie żelazowe; 4podkład cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

9

Liny polipropylenowe typu
pp-multisplit o średnicy 16
mm z rdzeniem stalowym.

14

10

Solidne i estetyczne kulowe
połączenia lin wykonane
z poliamidu formowanego
metodą wtryskową.

15

Kamienie wspinaczkowe wy
konane z mieszanki kruszyw
i kolorowych żywic poliestro
wych.

20

Elementy złączne takie jak
śruby, nakrętki, podkładki wy
konane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne
zaślepki
śrub wykonane z poliamidu
formowanego metodą wtry
skową.

Zakończenia lin zaciśnię
te w tulejach wykonanych
z wytrzymałych stopów alu
minium.

Krzyżowe połącznie lin zaci
śniętych w tulejach wykona
nych z wytrzymałych stopów
aluminium. Stosowane w ele
mentach wymagających wy
jątkowo dużej wytrzymałości.

17

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.

Atestowane nierdzewne łań
cuchy 6 mm.

Antypoślizgowa płyta pode
stowa hpl hexa o grubości 10
mm w kolorze antracytowym
cechująca się maksymalną
odpornością na czynniki śro
dowiskowe i wysokej klasy
odpornością na ścieranie.

12

Zakończenia lin zaciśnię
te w tulejach wykonanych
z wytrzymałych stopów alu
minium .

18

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 ca
łości wykonane są ze stali
nierdzewnej.

22

Siedzisko typu „ptasie gniaz
do” o średnicy 100 cm zawie
szone na łańcuchach fi.6 mm
ze stali nierdzewnej. Metalo
wa rama opleciona miękką
liną polipropylenową.
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Płyty ścianek z kolorowego
tworzywa HPL o grubości 13
mm (czarna płyta HPL o gru
bości 8 mm), najwyższej jako
ści, całkowicie odpornego
na wilgoć i UV.
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21

Elastyczne siedzisko w posta
ci zbrojonego pasa pokryte
go miękką gumą, zawieszone
na łańcuchach fi.6 mm ze
stali nierdzewnej.

Płyty ścianek z kolorowego
trójwarstwowego polietylenu.
HDPE o grubości 15 mm, naj
wyższej jakości, całkowicie
odporny na wilgoć i UV.

Oparcie siedziska o konstruk
cji stalowej pokrytej miękkim
poliuretanem.
Zakończenia
wykonane z poliamidu.
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