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30045C SOUPRAVA JULIE KLASICKÁ KOLEKCE

TECHNICKÉ ÚDAJE

těžce přístupný prvek, v souladu s normou ČSN - EN
1176-1:2009

šířka:   10,05 m
délka:   10,67 m
výška:   4,55 m
funkční oblast F:   130,73 m2
Rozměry zabaleného zařízení:   2,70 x 0,75 x 0,50 m
Váha zabaleného zařízení:   60 kg
výška pádu:   2,20 m
rozměry bezpečnostní zóny délka:   14,57 m
rozměry bezpečnostní zóny šířka:   13,07 m
hloubka usazení:   -0,60 m

Náhled prvku včetně bezpečnostní zóny
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Prvek vyroben v souladu s ČSN EN 1176-1÷9:2009 vybavení
dětských hřišť. Obecné bezpečnostní požadavky a metody
výzkumu.

Amortizační povrchy: písek,štěrk, kůra, umělý povrch
(minimální tloušťka pro všechny sypké povrchy 300mm)

Náhled prvku
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SLOŽENÍ PRVKU MATERIÁLY

balkonek:   1
horizontální žebřík, d. 244cm:   1
horolezecká stěna:   1
interaktivní hra:   1
lanový můstek, délka 150 cm:   1
nezastřešená věž, pódium výš. 150cm:   2
nezastřešená věž, pódium výš. 60cm:   1
nezastřešená věž, pódium výš. 90cm:   4
oblouková lanová prolézačka:   1
obloukový můstek:   1
pohyblivý most, d. 228cm:   1
Sestava hrazd:   2
šikmý lanový tunel:   1
skluzavka výš. 90cm, nerezový skluz d. 236cm:   2
spirální skluzavka s mostem v. 185cm:   1
šplhací tyč výš. 150 cm:   1
svislý žebřík:   7
vstupní rampa výš. 90cm:   1
zastřešená věž, pódium výš. 120cm:   1
zastřešená věž, pódium výš. 90cm:   2
zastřešená věž, pódium výš.185cm:   1

Horizontální žebřík:   nosná konstrukce vyrobená z lepeného
dřeva, ochranný nátěr zelený, zaoblené
hrany o pr. 90x90mm, horozontální
konstrukce vyrobená z desek HDPE červené
barvy a nerezových trubek

Horolezecká stěna:   bednící voděodolná překlížka, horolezecké
úchytky z pryskyřičného plastu

Kovové prvky:   ocel zinkovaná máčením, práškový nátěr
Lana:   polypropylenové s ocelovým jádrem,

plastové spojky
Nohy konstrukce:   lepené dřevo, lakované v odstínu zeleném
Patky:   ocel zinkovaná máčením
Piškvorky:   polypropylenové válce, natřené technikou

sítotisku
Pódia:   impregnované desky
Řetěz:   ocel zinkovaná máčením
skluz ve spirální
skluzavce:   

vyrobený z PVC s obratem 450°

skluzavka:   bočnice z HDPE o tl. 19mm, skluz z nerez
oceli 2mm

Střešní prvky:   desky HDPE
Základy:   beton třídy min. B-15
Záslepky:   plastové


