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KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW AMELKA
numer katalogowy: 112

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 4,6 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 7,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 47 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW GAWE£
numer katalogowy: 117

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,8 x 3,9 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 6,3 x 6,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 33 m         

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JASIU
numer katalogowy: 108

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 4,9 x 3,9 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 8,4 x 6,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 40 m       

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAJTEK
numer katalogowy: 104

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 4,2 x 3,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 7,2 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 38 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAJTEK ZE ZJE¯D¯ALNI¥ 
numer katalogowy: 104

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,9 x 3,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,9 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MA£PI GAJ 
numer katalogowy: 106

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 4,2 x 4,2 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 7,2 x 7,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 38 m       

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 106

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,9 x 3,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW MA£PI GAJ ZE ZJE¯D¯ALNI¥ 

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 103

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,8 x 2,2 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 6,3 x 5,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 27 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW MICHAŒ 

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 111

ZESTAW OLA 

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,9 x 3,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m         

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 115

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 2,2 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 5,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 36 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW WITEK 

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KACPER
numer katalogowy: 140

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,8 x 6,9 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: .

Strefa zderzenia: 9,7 x 10,4 m
  
Powierzchnia zderzenia: 61 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

1,23 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JAKUB
numer katalogowy: 114

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 5,2 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 8,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JOLA
numer katalogowy: 110

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,9 x 6,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 9,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 61 m         

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KACPER
numer katalogowy: 107

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 6,9 x 6,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 9,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 61 m       

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAROLINA
numer katalogowy: 101

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 3,5 x 6,0 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 7,0 x 9,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 44 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MACIEK 
numer katalogowy: 102

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 3,5 x 7,5 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 7,0 x 10,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 43 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MARLENKA 
numer katalogowy: 113

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 4,6 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 10,8 x 8,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 60 m       

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 116

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 3,5 x 6,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 9,8 x 6,8 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 46 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW PAWE£

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 109

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 4,9 x 6,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,23 m.

Strefa zderzenia: 8,4 x 9,8 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 54 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW STASIU

Mo¿liwa zamiana mostków na pozosta³e bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym ogr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa Podwójna (Mix)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 3,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 3,0 m
  
Powierzchnia zderzenia: 22,5 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa Podwójna (P³askie)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 3,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 3,0 m
  
Powierzchnia zderzenia: 22,5 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa Podwójna (Kube³kowe)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 3,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 3,0 m
  
Powierzchnia zderzenia: 22,5 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa pojedyncza (Kube³kowa)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 2,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 2,0 m
  
Powierzchnia zderzenia: 15 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa pojedyncza (Kube³kowa)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 2,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 2,0 m
  
Powierzchnia zderzenia: 15 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huœtawka wahad³owa pojedyncza (Bocianie Gniazdo)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 2,0 x 3,1 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 2,2 m
  
Powierzchnia zderzenia: 17 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Belka górna - profil stalowy 60mm x 60mm 
malowana proszkowo.

Elementy ozdobne - trwa³a p³yta HDPE. 

Siedzonka - z gumy z lin zbrojonych w oplocie 
nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiêcy

KARTA TECHNICZNA



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com
• 602 382 281  

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o wskaŸniku 
HIC powy¿ej 0,1 m

SKLEPIK
numer katalogowy: 140

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 2,7 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,3 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,1 m

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,7 m
  
Powierzchnia zderzenia: 21 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty 
bursztyn.

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE.

Tablice do rysowania ze sklejki laminowanej

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo.

Zaœlepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesiêcy.
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o wskaŸniku 
HIC powy¿ej 0,9 m

STATEK Z PIASKOWNIC¥
numer katalogowy: 130

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 3,9 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 8,70 x 6,9 m
  
Powierzchnia zderzenia: 45 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty 
bursztyn.

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE.

Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE.

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ 
p³yt¹ HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo.

Zaœlepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesiêcy.
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o wskaŸniku 
HIC powy¿ej 0,9 m

STATEK BEZ PIASKOWNICY
numer katalogowy: 131

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 5,2 x 3,9 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 8,70 x 6,9 m
  
Powierzchnia zderzenia: 45 m2     

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty 
bursztyn.

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE.

Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE.

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ 
p³yt¹ HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo.

Zaœlepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesiêcy.
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DANE PODSTAWOWE

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Œcianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MA£Y ARTYSTA
numer katalogowy: 105

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 1,8 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 2,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,8 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 19 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW WIE¯A ZE ZJE¯D¯ALNI¥ Z DACHEM

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 3,5 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 7,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 28 m         

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW WIE¯A ZE ZJE¯D¯ALNI¥

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 3,2 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,9 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 27 m         

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Elementy dachowe - trwa³a p³yta HDPE. 
Balustrady -metal po³¹czony z trwa³¹ p³yt¹ HDPE. 

Œlizg - blacha nierdzewna po³¹czona z trwa³¹ p³yt¹ 
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK TRAPEZOWY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 2,3 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Podesty - p³yta antypoœlizgowa

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK BELKOWY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 2,3 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Podesty - sklejka natypoœlizgowa

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI
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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK WISZ¥CY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urz¹dzenia : 1,0 x 2,3 m 

Wysokoœæ urz¹dzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokoœæ upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

G³êbokoœæ fundamentowania: 0,6 m

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka 
drewniana zaokr¹glona o przekroju koniczynka 
95mm x 95mm malowana w kolorze z³oty bursztyn

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
pró¿niowo-ciœnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana k¹pielowo

Zaœlepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesiêcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla ca³ego obszaru powierzchni zderzenia 
nale¿y stosowaæ: 
Darñ, gleba lub
Materia³y sypkie o gruboœci min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- ¯wir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materia³y syntetyczne o odpowiednim 
wskaŸniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



tel/fax: +48 334973980  
511-77-55-88    602-382-281   

DREWPLAC s.c.
ul. Jagodowa 16
  43-360 Meszna  

                            www.drewplac.pl
            zuh@placezabaw.com

zapraszamy na:
www.placezabaw.com


