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SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Single Huśtawki

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odpor-
na na warunki atmosfery-
czne.

1

Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczo-
na w  procesie piaskowa-
nia. Zabezpieczona przed 
korozją przez cynkowanie 
i  malowanie proszkowe 
farbami poliestrowymi, od-
pornymi na UV z  atestem 
QUALICOAT. 

2

Płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego poliety-
lenu HDPE o  grubości 15 
mm, naj wyższej jakości, 
całkowicie od porny na wil-
goć i UV.

3

Płyty ścianek i  podestów 
z  kolorowego tworzywa 
HPL o  grubości 13 mm 
(czarna płyta HPL o grubo-
ści 8 mm), najwyższej jako-
ści, całkowicie odpornego 
na wilgoć i UV.

4

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 
10 mm w kolorze natural-
nego drewna wiśniowego 
cechująca się maksymalną 
odpornością na czynniki 
środowiskowe i wysokej kla-
sy odpornością na ścieranie.

5

Zakończenia słupów w po-
staci czopów z miękkiej
gumy EPDM.

6

Bezpieczne zaślepki rur 
wykonane z poliamidu for-
mowanego metodą wtry-
skową.

7

Opatentowany system 
łączników i  klamer wyko-
nanych z mocnych stopów 
aluminiowych. Aluminium 
zabezpieczone antyko-
rozyjnie w  procesie ka-
taforezy oraz malowania 
proszkowego farbami po-
liestrowymi, odpornymi na 
UV z atestem QUALICOAT.

8

Drewno drzew iglastych 
o  przekroju 90x90 mm, 
bezrdzeniowe, klejone 
warstwowo klejami poliu-
retanowymi całkowicie od-
pornymi na wodę. Drewno 
poddane trzyetapowemu 
procesowi impregnacji.

9

Słupy drewniane mocowane 
do gruntu za pośrednictwem 
stalowych kotew cynkowa-
nych proszkowo i malowa-
nych proszkowo.

10

Podwójnie ułożyskowane 
zawiesia ze stali nierdzew-
nej gwarantują cichą pra-
cę. Poza wahaniem w  osi 
poziomej realizuje również 
ruch obrotowy wokół osi 
pionowej zapobiegając 
skręcaniu łańcucha. Za-
wiesie w całości wykonane 
są ze stali nierdzewnej.

11

Oparcie siedziska o kon-
strukcji stalowej pokrytej 
miękkim poliuretanem. 
Zakończenia wykonane z 
poliamidu.

12

Bezpieczne siedzisko o kon-
strukcji łączącej aluminium 
i  stal nierdzewną pokryte 
miękkim poliuretanem, za-
wieszone na łańcuchach fi.6 
mm ze stali nierdzewnej.

13

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

14

Guma zbrojona o grubości 
17 mm.

15

Siedzisko typu „ptasie 
gniazdo” o średnicy 100 cm 
zawieszone na łańcuchach 
fi.6 mm ze stali nierdzew-
nej. Metalowa rama ople-
ciona miękką liną polipro-
pylenową.

16

Atestowane siedzisko w 
postaci fotela zawieszone 
na łańcuchach fi.6 mm ze 
stali nierdzewnej. Metalowa 
rama opleciona miękką liną 
polipropylenową.

17

Lina fi.140 mm zawieszona 
na linach fi.16 mm. Moco-
wania nierdzewne.

18

Odbój gumowy wykonany 
z miękkiej i trwałej gumy 
EPDM.

19

Drewno drzew iglastych 
o  przekroju 140x140 mm, 
bezrdzeniowe, klejone 
warstwowo klejami poliu-
retanowymi całkowicie od-
pornymi na wodę. Drewno 
poddane trzyetapowemu 
procesowi impregnacji.

20

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodpor-
ne zaślepki śrub wykonane 
z poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.
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