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Ślizgi ze stali nierdzewnej 
AISI304. Blacha o grubości 2 
mm kształtowana w techni-
ce CNC. Płyty boczne z poli
etylenu HDPE o  grubości 
15 mm, najwyższej jakości, 
całko wicie odpornego na 
wilgoć i UV.

Moduł luneta wykonany ze 
stali nierdzewnej AISI304 
i bezpiecznego poli węglanu. 

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

Bezpieczne zaślepki rur wyko-
nane z poliamidu formowa-
nego metodą wtryskową.

Perforowana blacha sta-
lowa cynkowana i  malo-
wana proszkowo Farbami 
poliestro wymi, odpornymi 
na UV z atestem QUALICOAT.

Ślizgi dla małych dzieci 
z  tworzywa poliestrowego. 
Pły ty boczne z  polietylenu 
HDPE o grubości 15 mm, naj-
wyższej jakości, całkowicie 
odporne go  na wilgoć i UV.

Moduł ksylofon wykonany 
z  płyty HPL o  grubości 13 
mm i  anodowanego alumi-
nium. Umożliwia grę w  ga-
mie muzy cznej w  tonacji 
Cdur.

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.

Łączniki płyt i  lin wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.
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Kamienie wspinaczkowe wy
konane z mieszanki kruszyw 
i kolorowych żywic poliestro
wych.

Dachy z  polietylenu 
fwormowa nego  rotacyjnie.

11 12

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

13

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

14

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.V

15

Liny polipropylenowe typu 
ppmultisplit o  średnicy 16 
mm z rdzeniem stalowym.

16

Solidne i  estetyczne kulowe 
połączenia lin wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.

17

Zakończenia lin zaciśnięte 
w tu lejach wykonanych z wy
trzymałych stopów alumi-
nium.

18

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

19
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Frezowana tablica edukacyj
na wyko nana z  płyty HDPE 
o grubości 15 mm. Służy sty-
mulowaniu zmysłów dzie
cka.

Frezowana tablica edukacyj na 
wyko nana z płyty HDPE o gru-
bości 15 mm z  ruchomym 
elementem obrotowym. Sty-
muluje zmysł wzroku, doty-
ku i koncentruje uwagę.

Frezowana tablica edukacyj na 
wyko nana z płyty HDPE o gru-
bości 15 mm. Stymuluje zmysł 
wzroku i koncentruje uwagę.

Moduł obrotowy wykonany 
z HPL o grubości 13 mm.  Słu-
ży stymulowaniu zmysłów 
i  wspie raniu rozwoju moto-
ryki dzie cka.

Frezowana tablica edukacyj
na wyko nana z  płyty HDPE 
o  grubości 15 mm. Koncen-
truje uwagę.

Frezowana tablica edukacyj
na wyko nana z  płyty HDPE 
o grubości 15 mm. Stymuluje 
zmysł wzroku i uczy szybkie-
go podejmowania decyzji.

Frezowana tablica edukacyj na 
wyko nana z płyty HDPE o gru-
bości 15 mm z  ruchomym 
elementem obrotowym. Słu-
ży stymulowaniu zmysłów 
i  wspie raniu rozwoju moto-
ryki dzie cka.

Frezowana tablica edukacyj
na wyko nana z  płyty HDPE 
o grubości 15 mm. Koncentru-
je uwagę i umożliwia naukę 
podstaw geografii.

Moduł obrotowy wykonany 
z HPL o grubości 13 mm.  Sty-
muluje zmysł wzroku i uczy 
kontroli własnej energii.

Moduł obrotowy, 
umożliwiają cy poruszanie 
kulki po labiryn cie, wyko-
nany z  pły ty HDPE,  z  bez-
piecznego poli węglanu i  sta-
li nierdze wnej. Stymuluje 
zmysł wzroku, poczucie prze-
strzeni i uczy kontroli własnej 
energii.
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Moduł, w  którym można 
poru szać kształtami po wy-
frezowanych torach. Popra-
wia ko ordynację wzrokowo 
 rucho wą. Wykonany z płyty 
HDPE o grubości 15 mm.

Moduł, w  którym można 
poru szać kształtami po wy-
frezowanych torach. Popra-
wia ko ordynację wzrokowo 
 rucho wą. Wykonany z płyty 
HDPE o grubości 15 mm.

31 32

Bulaj w kształcie połowy kuli 
o  średnicy 400 mm. Mate-
riał: Termoformowany poli-
węglan o grubości 5mm.

33

Frezowana tablica edukacyj
na wyko nana z  płyty HDPE 
o  grubości 15 mm. Służy 
stymulowaniu zmysłów 
dzie cka i koncentracji jego 
uwagi.

34

Moduł przejście wykonany 
z  płyt HDPE o  grubości 15 
mm.

35

Moduł przejście wykonany 
z  drewnopodobnej płyty 
HPL o  grubości 13 mm, płyt 
HDPE o  grubości 15 mm 
i  bezpiecznego poli węglanu 
o grubości 8 mm.

36

Moduł lada wykonana z płyt 
HDPE o grubości 15 mm.

37

Moduł balkon wykonany 
w całości z płyt HDPE o gru-
bości 15 mm.
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