
MEGA SIĘGAJĄCE NIEBA
ZESTAWY TEMATYCZNE

Zjawiskowe urządzenie MEGA 
na place zabaw, dostosowane 
do użytku dzieci niepełnospraw-
nych. Wytrzymałe podesty i szero-
kie przejścia umożliwiają opieku-
nowi wejście nawet na najwyższe 
piętra, razem z dzieckiem. Śli-
zgawki wykonane są przez nas, 
dzięki czemu mamy 100% pew-
ność, że jakość jest najwyższa.

Odpowiedni dobór modułów 
zapewnia wielokierunkowy roz-
wój malucha, a zaskakujące 
przeszkody zwiększają poziom 
trudności zabawy stymulując 
rozwój zarówno fizyczny jak i in-
telektualny. MEGA  stawia przed 
dziećmi wyzwania, które uroz-
maicą spędzony czas na świe-
żym powietrzu.



MEGA PRAWDZIWA ZABAWA
KRYJE SIĘ W ŚRODKU 

Projektując serię MEGA stworzyliśmy 
dla każdego z zestawów oryginalne 
motywy tematyczne mające zachę-
cić dzieci do zabawy. Wodny Świat, 
Rycerze i Smoki, czy Strażacka Baza 
to niektóre z nich. Które z dzieci ni-

gdy nie marzyło by zostać straża-
kiem, lub złapać za miecz by sta-
nąć do walki z groźnym smokiem? 
Elementem zabawy jest budowanie 
historii a historie i odgrywanie ról po-
zwalają dziecku rozwijąć empatie i 

budować trwalsze relację z innymi 
uczetnikami zabawy. Ponadto każ-
dy z zestawów możemy wzbogacić 
o rozwijające motoryke i sensoryke 
dziecka moduły interaktywne.  

Osłony z transparentnych płyt po-
liwęglanowych, które dodatkowo 
ozdobione są oryginalnymi motywam 
bajkowymi czynią z produktów serii 
MEGA piękne punkty widokowe.

PIERWSZY POZIOM - dostepny dla każ-
dego dzięki schodom integracyjnym lub 
dla wymagających dzięki wspinaczce 
po drążkach.

DRUGI POZIOM - kto pierwszy? Wbie-
gający po spiralnych schodach, czy 
wspinający się po kamieniach? Wy-
ścig czas zacząć.

TRZECI POZIOM - tylko dla najwytrwal-
szych, zdolnych odbyć wspinaczke po 
kamieniach lub za pomocą lin.

OGROMNE ślizgawki dla prawdziwych 
śmiałków ekscytują i zachęcają do za-
bawy dzieci w każdym wieku. 

Wytrzymałe osłony zabezpieczają 
przed wspinaczką po ślizgawce.

ślizganie

wspinanie

balansowanie

sprawność

skakanie

tor przeszkód



PERSONALIZOWANE MOTYWY 
POGŁĘBIĄ DOZNANIA Z ZABAWY



P r z e s u w a n e 
puzzle. Ko-
n i e c z n o ś ć 
przesunięcia 
p o s z c z e g ó l -
nych elemen-
tów rozwi-
ja poczucie 
przestrzeni i 
pobudza wy-
obraźnie.  Wy-

konane z frezowanej płyty HDPE 
o grubości 15 mm.

Ruchome koła 
zębate. Wy-
starczy wpra-
wić wszystkie 
koła w ruch, 
aby usłyszeć 
dźwięk obija-
jących się o 
siebie rucho-
mych kule-
czek. Urządze-

nie napędzane jest manualnie 
więc natężenie dźwięku i prędkość  
kulek zależy od siły użytkownika. 
Wykonane z płyty HDPE o grubości 
15 mm i HPL 10 mm. Osłonięte bez-
piecznym poliwęglanem za którym 
mieszczą się metalowe kulki.

Gra 3 IN A ROW 
której zasady 
polegają na 
m a n u a l n y m 
przestawianiu 
k o l o r o w y c h 
e l e m e n t ó w 
w taki sposób 
aby wybrany 
kolor ułożył 
jedną linię. Pa-

nel rozwija u dziecka logiczne my-
ślenie i z pewnością testuje cierpli-
wość oraz spryt. Wykonana z płyty 
HDPE o grubości 15 mm.

Gra PINBALL. 
M e c h a n i z m 
n a p ę d z a n y 
jest manualnie 
i polega na 
doprowadze-
niu ruchomej 
kulki do cylin-
dra. Gra roz-
wija motorykę 
dziecka. Wy-

konana z płyty HDPE o grubości 15 
mm i HPL 10 mm. Osłonięta bez-
piecznym poliwęglanem.

Panel WYŚCI-
GI. Elementy 
ruchome po-
ruszają się po 
dwóch różnych 
ścieżkach. Za-
daniem dziec-
ka jest wybrać 
najmniej krętą 
trasę, po której 

element ruchomy spadnie szybciej. 
Wykonany z frezowanej płyty HDPE 
o grubości 15 mm.

Panel do za-
bawy MYSZ I 
KOT. Dwa dys-
ki umożliwiają 
przemieszcza-
nie się i eksplo-
rację planszy. 
Zadanie utrud-
niają dwa ob-
rotowe dyski. 
Dziecko musi 

zrozumieć, jak łączą się oba ro-
dzaje dysków by móc eksploro-
wać pozostałą część planszy. Wy-
konany z ruchomych płyt HDPE 
o grubości 15 mm.

Gra OXO wykonana z polietylenu 
kształtowanego rotacyjnie z sym-
bolami naniesionymi w formie. Es-
tetyczne wykończenie pozbawio-
ne ostrych krawędzi.

INTERAKTYWNE MODUŁY
DODATKI WZBOGACAJĄCE ZABAWĘMEGA

Moduł ksylofon wykonany z płyty 
HPL o grubości 13 mm i anodo-
wanego aluminium. Umożliwia 
grę w gamie muzy cznej w tonacji 
C-dur.



System łączni ków  
i klamer wykona-
nych z mocnych sto-
pów aluminio wych. 
Klamry zapewniają 
dużą sztywność ko-

nstrukcji oraz łatwość monta żu. 
Aluminium zabezpie czone antyko-
rozyjnie w pro cesie kataforezy oraz 
malo wania proszkowego farbami 
poliestrowymi, odpornymi na UV  
z atestem QUALICOAT.

Elementy ścianek  
z kolorowego trój-
w a r s t w o w e g o 
polietylenu HDPE  
o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, 

całkowicie od porny na wilgoć i UV.

Modułowe polie-
tylenowe ślizgawki 
BUGLO®  wykona-
ne metodą roto-
mouldingu z mate-
riału typu LDPE.

Płyty ścianek wspi-
naczkowych, bur-
ty schodów, dach  
i ścianki  z koloro-
wego tworzywa HPL 
o grubości 13 mm, 

najwyższej jakości, całkowicie od-
pornego na wilgoć i UV.

Kamienie wspinacz-
kowe wy konane 
z mieszanki kruszyw 
i kolorowych żywic 
poliestro wych.

MEGA
MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
By zapewnić najmłodszym użyt-
kownikom serii MEGA maksimum 
bezpieczenstwa w produkcji na-
szych urządzeń postawiliśmy tylko 

na materiały najwyższej jakości. 
Dzięki temu nasze produkty za-
chowają trwałość i świeży look na 
długie lata.

Solidna konstruk-
cja ze stali czarnej 
S235JR oczyszczona 
w procesie piasko-
wania. Zabezpie-
czona przed korozją 

przez cynkowanie proszkowe i ma-
lowanie proszkowe farbami polie-
strowymi, odpornymi na UV z ate-
stem QUALICOAT. Rury o średnicy 
114 mm.

Bezpieczne okna 
z transparentnego 
poliwęglanu zdo-
bione oryginalnymi 
wzorami.

Moduły wykonane z po-
lietylenu formowanego 
metodą rotomouldingu, 
pozwalające na rozwija-
nie sprawności i koordy-
nacji ruchowej.

Liny polipropyleno-
we typu pp-mu ltisplit 
o średnicy 16 mm z  
rdzeniem stalowym. 

Solidne i estetyczne 
kulowe połączenia 
lin wykonane z polia-
midu formowanego 
metodą wtryskową.

Podesty wykonane 
z blachy cynkowa-
nej proszkowo i ma-
lowanej proszkowo, 
osłoniętej najwyższej 
jakości antypoślizgo-

wymi płytami HPL całkowicie od-
pornymi na wilgoć i UV.



W CELU SPEŁNIENIA MARZEŃ 
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM

www.buglo.pl

MEGA


