
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Single Bujaki
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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 antracyto-
wym lub naturalnego drew-
na wiśniowego cechująca 
się maksymalną odporno-
ścią na czynniki środowisko-
we i wysokej klasy odporno-
ścią na ścieranie.

5

Atestowane nierdzewne 
łańcuchy 6 mm.

6

Uchwyty z poliamidu for-
mowane metodą wtrysko-
wą.

7

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

8

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

9

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkładki 
wykonane ze stali nierdzew-
nej. Wandaloodporne zaślep-
ki śrub wykonane z poliamidu 
formowanego metodą wtry
skową.

10

Bulaj w kształcie połowy 
kuli o średnicy 400 mm. 
Materiał: Termo formowa-
ny poliwęglan o grubości 
5 mm.

11

Sprężyny bujaków ze sta-
li sprężynowej. Średnica 
sprężyny wynosi 200 mm , 
a  średnica pręta z  którego 
jest wykonana to 20 mm. 
Sprężyny oraz ich mocowa-
nia są cynkowane i malowa-
ne proszkowo farbami po-
liestrowymi, odpornymi na 
UV z  atestem QUALICOAT. 
Mocowania sprężyn zostały 
zaprojektowane specjalnie 
do zastosowań na placach 
zabaw, są pozbawione ele-
mentów mogących stano-
wić zagrożenie dla dzieci.

12

Ergonomiczne siedzisko z 
polimidu formowanego me-
todą wtryskową.

13

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Single Bujaki

1

12

4

3

5

12
2

4

6

4


