
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Aquarius INOX
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Otwarte, modułowe, poliety-
lenowe ślizgawki wykonane 
metodą rotomouldingu
z materiału LDPE.

Bezpieczne zaślepki rur
wykonane z poliamidu
formowanego metodą
wtryskową.

Płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

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

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Zamknięte, modułowe, poli-
etylenowe ślizgawki wyko-
nane metodą rotomouldin-
gu z materiału LDPE.

Gra OXO wykonana z po-
lietylenu kształtowanego 
rotacyjnie z symbolami na-
niesionymi w formie. Tuleje 
o wysokości 16 cm i średnicy 
15,5 cm wzbogacone o dodat-
kowe symbole, słońce i księ-
życ, urozmaicające zabawę. 

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Tuba z z polietylenu LDPE 
formowana rotacyjnie o we
wnę trznej średnicy 53,5 cm 
i dłu gości 125 cm.

Łączniki płyt i lin wykonane 
z poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.
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Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodporne 
zaślepki śrub wykonane z 
poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.

System łączni ków i klamer 
wykona nych z mocnych sto-
pów aluminio wych. Klamry 
zapewniają dużą sztyw-
ność ko nstrukcji oraz ła-
twość monta żu. Aluminium 
zabezpie czone antykorozy-
jnie w pro cesie kataforezy 
oraz malo wania proszkowe-
go farbami poliestrowymi, 
odpornymi na UV z atestem 
QUALICOAT.
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Liny polipropylenowe typu 
ppmu ltisplit o średnicy 16 
mm z  rdzeniem stalowym. 
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Solidne i estetyczne kulowe 
połączenia lin wykonane z 
poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.

15

Zakończenia lin zaciśnięte 
w tu lejach wykonanych z wy
trzymałych stopów alumi-
nium.
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Bulaj w kształcie połowy
kuli o średnicy 400 mm.
Materiał: Termoformowany
poliwęglan o grubości 5
mm.
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