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Ślizgi ze stali nierdzewnej 
AISI304. Blacha o  grubo-
ści 2 mm kształtowana 
w  technice CNC. Płyty 
boczne z poli etylenu HDPE 
o grubości 15 mm, najwyż-
szej jakości, całko wicie od-
pornego na wilgoć i UV.

1

Ślizg tubowy ze stali nie-
rdzewnej AISI304. Blacha 
o grubości 2 mm, część 
wyjściowa zakończona 
opaską z rury fi: 33,7 mm. 
Powierzchnia polerowana.

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 po-
destowa hpl hexa o gru-
bości 10 mm w kolorze an-
tracytowym cechująca się 
maksymalną odpornością 
na czynniki środowiskowe i 
wysokej klasy odpornością 
na ścieranie.

5

Antypoślizgowa płyta po-
destowa HDPE o grubości  
18 mm w kolorze niebie-
skim lub szarym. Cechuje 
się maksymalną odporno-
ścią na czynniki środowi-
skowe i wysokej klasy od-
pornością na ścieranie.

6

Moduł luneta wykona-
ny ze stali nierdzewnej 
AISI304 i  bezpiecznego 
poli węglanu.

7

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odpor-
na na warunki atmosfe-
ryczne.

8

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

9

Ergonomiczne ruchome 
pierścienie wykonane z polie-
tylenu pozwalające na rozwi-
janie sprawności i koordynacji 
ruchowej.

10

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

11

Kamienie wspinaczkowe 
wy konane z mieszanki kru-
szyw i  kolorowych żywic 
poliestro wych.

12

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

14

System łączni ków i  klamer 
wykona nych z  mocnych 
stopów aluminio wych. 
Klamry zapewniają dużą 
sztywność ko nstrukcji oraz 
łatwość monta żu. Alu-
minium zabezpie czone 
antykorozyjnie w  pro cesie 
kataforezy oraz malo wania 
proszkowego farbami polie-
strowymi, odpornymi na UV 
z atestem QUALICOAT.

15

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

16

Krzyżowe, solidne i  es-
tetyczne połączenia lin 
wykonane z  poliamidu 
formowanego metodą 
wtryskową.

17

Połączenia lin zaciśnięte 
w  tu lejach wykonanych 
z  wy trzymałych stopów 
aluminium.

18

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

19

Szczeble drabinek i węzły 
liny linowych z poliamidu 
formowanego metodą 
wtryskową.

20

Gra OXO wykonana z  po-
lietylenu kształtowanego 
rotacyjnie z  symbolami 
naniesionymi w  formie. 
Estetyczne wykończenie 
pozbawione ostrych kra-
wędzi. Tuleje o  wysokości 
16 cm i  średnicy 15,5 cm 
wzbogacone o dodatkowe 
symbole, słońce i  księżyc, 
urozmaicające zabawę.

21

Moduł telefon wykonany 
z  płyty HDPE o  grubości 
15 mm i  stali nierdzewnej. 
Dwa moduły umożliwiają 
kontakto wanie się na od-
ległość.

22

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

23

Okna wykonane z  bez-
piecznego poliwęglanu 
o grubości 8 mm.

24

Uchwyty z poliamidu for-
mowane metodą wtrysko-
wą.

25
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