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Zestawy KonstrukcyjneINFORMACJE

Wszystkie urządzenia zabawowe z 
naszej oferty posiadają certyfikaty 
poświadczające, że zostały one 
zaprojektowane i wykonane zgodnie 
z odpowiednimi normami:
PN-EN 1176:2009
PN-EN 1177:2009

Gwarantuje to ograniczenie do 
minimum ryzyka wystąpienia podczas 
zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich
jak np. zakleszczenie czy upadek.  

Opierając się na normach oraz własnym 
doświadczeniu wyznaczamy dla każdego 
urządzenia strefy bezpieczeństwa będące 
minimalną przestrzenią niezbędną dla 
bezpiecznego użytkowania. Wszelkie 
wykorzystane w konstrukcjach materiały
takie jak: farby,śruby czy zawiesia 
huśtawek posiadają certyfikaty, atesty 
lub deklaracje zgodności producenta.

Wszystkie urządzenia zabawowe objęte
są cztero letnią gwarancją.

Za najważniejszy cel uznaliśmy 
wysoką jakość naszych wyrobów. 
Bazując na kilkuletnim doświadczeniu 
w produkcji zabawek i drewnianych 
elementów wyposażenia placów 
zabaw wciąż udoskonalamy 
technologie i wprowadzamy 
nowatorskie rozwiązania projektowe 
oraz wykończeniowe, co pozwala na 
zadowolenie najbardziej wymagających 
Klientów - dorosłych, ale przede 
wszystkim dzieci.

Bezpieczeństwo

DREWPLAC s.c. • ul. Pieczarkowa 12  
43-365 Wilkowice
 
tel/fax: +48 33 497 39 80 
602-382-281 • 511-77-55-88
 
www.placezabaw.com 

email: infozuh@placezabaw.com
zuh@placezabaw.com

Kontakt O nas

Technologia Transport i montaż 

Bezpiecznie i z fantazją

Oferujemy naszym klientom bogaty wybór konstukcji drewnianych zabawowych. Place 
zabaw bezpieczne dla dzieci. Nasze projekty to konstrukcje drewniane - ekologiczne i 
sprawdzone na wielu obiektach. Oferujemy Państwy bardzo bogaty wybór zabawek i 
urządzeń ogrodowych, które uprzyjemnią wypoczynek, jak również pięknie ozdobią 
każdy ogród, drewniane plac zabaw, park. 

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam podczas projektowania i budowania 
placy zabaw na systematyczne udoskonalanie naszej technologii i systematyczne 
wprowadzanie nowatorskich rozwiązań co sprawia, że nasze place zabaw stanowią 
bardzo konkurencyjną ofertę na rynku.

Drewno 
To trwały i bezpieczny materiał 
konstrukcyjny. Elementy nośne konstrukcji 
są wykonane z bezrdzeniowej kantówki 
drewnianej zaokrąglonej o przekroju 
koniczynka 95mm x 95mm
malowanej w kolorze złoty bursztyn.

Mocowanie do podłoża
   Solidne zamocowanie urządzeń w 
gruncie gwarantuje stabilność, 
bezpieczeństwo i długotrwałość urządzeń 
zabawowych. 
  Obecnie standardową już metodą 
osadzania urządzeń jest montaż na 
stalowych kotwach. Przymocowana do 
nich belka znajduje się zawsze nad 
poziomem gruntu, co znacząco przedłuża 
okres użytkowania tak zamontowanych 
urządzeń. 

Płyty - HDPE
To tworzywo sztuczne wysokiej gęstości 
wysoce odporne na warunki pogodowe w 
tym promieniowanie UV. Dzięki temu 
elementy zjeżdżalni czy urządzeń 
kołyszących zachowują wysoką 
estetykę przy długie lata i nie wymagają 
konserwacji.

Płyty - Sklejka wodoodporna 
   Jest to ekonomiczne rozwiązanie które 
może być zastosowane zamiast płyt 
HDPE. Sklejka wodoodporna z 
dodatkowym filmem syntetycznym o 
bardzo wysokiej odporności na ścieranie 
jest również odporna na warunki 
atmosferyczne jednak w 
przeciwieństwiedo płyt HDPE jej 
krawędzie wymagają okresowych 
konserwacji.  

Elementy metalowe
  Łańcuchy wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Ześlizg zjeżdżalni wykonany 
jest z całkowicie odpornej na warunki 
atmosferyczne blachy nierdzewnej. 
Poręcze 
rurowe oraz kotwy malowane są farbami 
odpornymi na warunki zewnętrzne. 

Łączenia
  Wszelkie śruby i nakrętki są 
zabezpieczone plastikową nakładką. 

Nasze place zabaw znajdują się w 
setkach szkół i przedszkoli, terenach 
zielonych, osiedli w miastach i wsiach. 
Mamy nadzieję, że także Państwo znajdą 
w ofercie naszej firmy odpowiadające 
Wam produkty.

Huśtawki jak ze snów

Spełniamy marzenia - jeśli jednak w 
naszej ofercie nie znajdziecie Państwo 
godnej uwagi propozycji czy projektu 
huśtawki, bujaka sprężynowego czy 
zestawu zabawowego jesteśmy gotowi 
zrealizować dla Państwa wymarzony plac 
zabaw według indywidualnych potrzeb.

Klient to dla nas priorytet

Zapewniamy terminowość oraz wysoką 
jakość naszych usług przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii. Podczas 
wszystkich lat działalności nasza firma 
zrealizowała szereg usług, zlecanych 
przez klientów. Jesteśmy 
przedsiębiorstwem solidym i rzetelnym.

Bazując na naszym bogatym 
doświadczeniu, zachęcamy do korzystania 
z naszych usług. Gwarantujemy Państwu 
pełną i profesjonalną współpracę oraz 
pomoc  w wyborze odpowiednich 
konstrukcji.

Zamówione urządzenia rozlokujemy 
zgodnie z wymaganiami stref 
bezpieczeństwa oraz wskazówkami 
inwestora. W zależności od wielkości 
zamówienia montaż trwa od jednego do 
kilku dni.  Zalecamy aby urządzenia 
użytkować nie wcześniej niż po 7 dniach 
od zakończenia montażu jest to czas 
niezbędny dla odpowiedniego utwardzenia 
fundamentów. Aby lepiej dobrać 
rozlokowanie urządzeń przed montażem 
mozemy wykonać bezpłatną 
wizualizację.



Zestawy Konstrukcyjne WIZUALIZACJE

Jak tworzymy wizualizacje?

Darmowe wizualizacje

Większe inwestycje zawsze wymagają 
uszczegółowienia wstępnej koncepcji, 
niezbędnej do odpowiedniej promocji 
przedsięwzięcia. Dlatego 
zainteresowanym proponujemy wykonanie 
wstępnej wizualizacji placu zabaw i 
rozmieszczenia urządzeń zabawowych 
bezpłatnie. Wizualizacje przestrzenne 
pozwalają ocenić efekty jakie inwestycja 
przyniesie w przyszłości, bez konieczności 
ponoszenia wkładu finansowego.

Wykorzystując posiadaną wiedzę i 
doświadczenie rozmieścimy urządzenia 
tak aby w strefach bezpieczeństwa nie 
znajdowały się inne urządzenia. Możemy 
również zaproponować układ szlaków 
komunikacyjnych tak aby zapewnić radość 
z zabawy i bezpieczeństwo najmłodszym. 

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o 
przesłanie mapy na nasz adres 
internetowy w formie załącznika. Aby w 
pełni wykorzystać możliwości wizualizacji 
mapa powinna zawierać:

ź     Poprawnie zaznaczony przynajmniej 
jeden kierunek geograficzny np. 
północny (N). Dla niektórych urządzeń 
ważne jest odpowiednie ustawienie 
względem słońca (np. aby zjeżdżalnie 
nie nagrzewały się latem).

ź     Jeżeli bezpośrednio nad lub pod 
terenem znajdują się linie 
energetyczne, wodociągowe lub inne 
powinny być one zaznaczone.

ź     Wejście, ogrodzenie, roślinność, 
przeszkody, inne urządzania.

ź     co najmniej jeden poprawnie 
zaznaczony wymiar

Mapa może zawierać również planowany 
rozkład urządzeń, wówczas postaramy się 
rozmieścić je tak aby ostateczny wynik w 
jak najwyższym stopniu odpowiadał 
planowanej wersji.



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o wskaźniku 
HIC powyżej 0,9 m

STATEK Z PIASKOWNICĄ
numer katalogowy: 130

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady -metal połączony z trwałą płytą 
HDPE.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą 
płytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o wskaźniku 
HIC powyżej 0,9 m

STATEK BEZ PIASKOWNICY
numer katalogowy: 131

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady -metal połączony z trwałą płytą 
HDPE.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą 
płytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW AMELKA
numer katalogowy: 112

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 4,6 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 7,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 47 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW GAWEŁ
numer katalogowy: 117

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,8 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 6,3 x 6,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 33 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JASIU
numer katalogowy: 108

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,9 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 8,4 x 6,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 40 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAJTEK
numer katalogowy: 104

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,2 x 3,7 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 7,2 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 38 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAJTEK ZE ZJEŻDŻALNIĄ 
numer katalogowy: 104

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 3,7 m 

Wysokość urządzenia: 1,9 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MAŁPI GAJ 
numer katalogowy: 106

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,2 x 4,2 m 

Wysokość urządzenia: 2,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 7,2 x 7,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 38 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 106

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 3,7 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW MAŁPI GAJ ZE ZJEŻDŻALNIĄ 

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 103

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,8 x 2,2 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 6,3 x 5,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 27 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW MICHAŚ 

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MAŁY ARTYSTA
numer katalogowy: 105

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 1,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,8 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 19 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Podesty - sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MAŁY ARTYSTA 2
numer katalogowy: 105-R1

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,4 x 1,4 m 

Wysokość urządzenia: 1,7 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 6,4 x 4,4 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 26 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ Z DACHEM

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 3,5 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 7,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 28 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 3,2 m 

Wysokość urządzenia: 1,9 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 27 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 111

ZESTAW OLA 

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 3,7 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 115

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 2,2 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 5,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 36 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW WITEK 

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JAKUB
numer katalogowy: 114

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 5,2 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 8,7 x 8,2 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 49 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW JOLA
numer katalogowy: 110

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 6,7 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 9,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 61 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KAROLINA
numer katalogowy: 101

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,5 x 6,0 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 7,0 x 9,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 44 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MACIEK 
numer katalogowy: 102

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,5 x 7,5 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 7,0 x 10,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 43 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW MARLENKA 
numer katalogowy: 113

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 4,6 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m.

Strefa zderzenia: 10,8 x 8,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 60 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 109

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,9 x 6,8 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,23 m.

Strefa zderzenia: 8,4 x 9,8 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 54 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW STASIU

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 116

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,5 x 6,8 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 9,8 x 7,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 46 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

ZESTAW PAWEŁ

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KACPER
numer katalogowy: 107

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 6,7 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 9,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 61 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KACPER-R1
numer katalogowy: 107-R1

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  11,9 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 15,9 x 6,9 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 79 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ZESTAW KACPER-R2
numer katalogowy: 107-R2

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  6,9 x 6,7 m 

Wysokość urządzenia: 3,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m.

Strefa zderzenia: 10,4 x 6,7 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 57 m       

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm
(+100 mm na przemieszczenie):
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. 
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE. 

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą 
HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 
16mm

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą plytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

POCIĄG Z WAGONEM
numer katalogowy: 090-1W

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,4 x 1,0 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.

Strefa zderzenia: 6,4 x 4,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m         23

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 090-2WA

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,2 x 1,0 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.

Strefa zderzenia: 8,2 x 4,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      30

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą plytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

POCIĄG Z DWOMA WAGONAMI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 090-2WM

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  5,1 x 1,0 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.

Strefa zderzenia: 8,1 x 4,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      30

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą plytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

POCIĄG Z DWOMA WAGONAMI I MOSTKIEM

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą plytą HDPE.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

POCIĄG Z WAGONEM I ZJEŻDŻALNIĄ
numer katalogowy: 090-WZJ

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,6 x 2,0 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,6 m.

Strefa zderzenia: 7,6 x 5,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m         32

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 090-2WZJ

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  7,5 x 1,4 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.

Strefa zderzenia: 11,0 x 4,4 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

POCIĄG Z DWOMA WAGONAMI I ZJEŻDŻALNIĄ

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą plytą HDPE.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą
HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o wskaźniku 
HIC powyżej 0,1 m

SKLEPIK
numer katalogowy: 140

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 2,7 m 

Wysokość urządzenia: 1,3 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Tablice do rysowania ze sklejki laminowanej

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o wskaźniku 
HIC powyżej 0,1 m

KÓŁKO KRZYŻYK + TABLICA
numer katalogowy: 140-1

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 1,3 m 

Wysokość urządzenia: 1,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,3 m
  
Powierzchnia zderzenia:  m2     17

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Panel edukacyjny do gry w kółko krzyżyk z 
tworzywa.

Tablica do rysowania ze sklejki laminowanej.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK TRAPEZOWY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 2,3 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Podesty - płyta antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK BELKOWY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 2,3 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Podesty - sklejka natypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

MOSTEK WISZĄCY

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,0 x 2,3 m 

Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 5,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

Podesty - drewno tarasowe impregnowane 
próżniowo-ciśnieniowo

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzonka - z gumy na metalowym ożebrowaniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa Podwójna (Mix)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 3,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzonka - z gumy na metalowym ożebrowaniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa Podwójna (Płaskie)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 3,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzonka - z gumy na metalowym ożebrowaniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa Podwójna (Kubełkowe)
numer katalogowy: 041

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 3,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzonka - z gumy na metalowym ożebrowaniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa pojedyncza (Kubełkowa)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 2,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa pojedyncza (Kubełkowa)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 2,8 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzonka - z gumy na metalowym ożebrowaniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

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

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE. 

Siedzisko typu bocianie gniazdo - z lin zbrojonych w 
oplocie nylonowym.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z PRZODU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Huśtawka wahadłowa pojedyncza (Bocianie Gniazdo)
numer katalogowy: 040

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,0 x 3,1 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

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

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC (min 1,4 m).

OPIS KONSTRUKCJI

KARTA TECHNICZNA



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Siedziska - tworzywo/HDPE

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNA WAŻKA
numer katalogowy: 070

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  3,0 x 0,4 m 

Wysokość urządzenia: 1,0 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,8 m.

Strefa zderzenia: 6,0 x 3,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 21 m         

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNA NA SPRĘŻYNIE
numer katalogowy: 081

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,5 x 0,4 m 

Wysokość urządzenia: 0,7 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,5 m.

Strefa zderzenia: 4,5 x 3,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia: 16 m      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju kwadratowym 90mm x 
90mm malowana w kolorze złoty bursztyn

Siedziska - tworzywo/HDPE

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Zależnie od opcji wykonane z płyt HDPE lub sklejki 
wodoodpornej z filmem syntetycznym.

Mocowane do gruntu za pomocą zabetonowania.

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 051-055

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,8 x 1,8 m 

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: N.D.

Strefa zderzenia: N.D.
  
Powierzchnia zderzenia: N.D.     

Głębokość fundamentowania: 0,4 m

RÓŻNE WZORY BUJAKI PRĘŻYNOWE

Do wyboru wzory: Konik, Słonik, Kaczka, Piesek, 
Skuter.

WZORY DO WYBORU

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Siedziska - trwałe i odporne na warunki 
atmosferyczne tworzywo HDPE

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 020-023

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia:  dowolne

Wysokość urządzenia: 0,2-0,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,2-0,4 m.

Strefa zderzenia: promień 1,5 m
  
Powierzchnia zderzenia: zmienne     

Głębokość fundamentowania: N.D.

RÓŻNE WZORY PIASKOWNICE

Dla całego obszaru powierzchni należy 
stosować: 
darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub 
materiały sypkie typu: piasek, żwir itp. 

Niezalecany montaż na nawierzchni sypkiej 
typu: piasek, żwir itp. 

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Szczegóły dotyczące wysokości upadku, 
powierzchni zderzenia itp. podane są w kartach 
technicznych poszczególnych urządzeń.

W skład Ścieżki zdrowia wchodzą:
- Plaster miodu
- Drabinka Pozioma
- Równoważnia pochyła
- Równoważnia sprężynowa
- Równoważnia Zygzak
- Kółka akrobatyczne
- Drążki potrójne
- Drabinka podwójna

Okres Gwarancji 48 miesięcy

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

ŚCIEŻKA ZDROWIA
numer katalogowy: SZD

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia: 18 x 14 m

(dla rozstawienia z rysunku).

Rozstawienie  urządzeń można 

dowolnie modyfikować
  
zachowując strefy bezpieczeństwa   

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi.

Uchwyty - z gumy na metalowym zbrojeniu

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr.
16mm

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

PLASTER MIODU
numer katalogowy: 037

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,9 x 2,5 m 

Wysokość urządzenia: 2,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 2,1 m.

Strefa zderzenia: 7,0 x 7,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m         39

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 032

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,5 x 1,0 m 

Wysokość urządzenia: 2,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,9 m.

Strefa zderzenia: 5,8 x 4,6 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      22

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

DRABINKA POZIOMA

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Podłoga ze sklejki antypoślizgowej gwarantuje długi 
okres użytkowania.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy
RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 038

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,5 x 0,4 m 

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,8 m.

Strefa zderzenia: 5,5 x 3,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      17

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

RÓWNOWAŻNIA POCHYŁA

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Podłoga ze sklejki antypoślizgowej gwarantuje długi 
okres użytkowania.

Duża i wytrzymała sprężyna 20 x 40 cm dla 
maksimum bezpieczeństwa.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 036

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,5 x 0,3 m 

Wysokość urządzenia: 0,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,4 m.

Strefa zderzenia: 5,5 x 3,3 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      16

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

RÓWNOWAŻNIA NA SPRĘŻYNIE

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Podłoga ze sklejki antypoślizgowej gwarantuje długi 
okres użytkowania.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy
RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 033

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  4,9 x 2,5 m 

Wysokość urządzenia: 0,3 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,3 m.

Strefa zderzenia: 7,9 x 5,5 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      29

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

RÓWNOWAŻNIA ZYGZAK

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

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

Elementy ozdobne - trwała płyta HDPE.

Uchwyty - z gumy na metalowym zbrojeniu

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 034

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,9 x 2,0 m 

Wysokość urządzenia: 2,4 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,6 m.

Strefa zderzenia: 7,5 x 2,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      15

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

KÓŁKA AKROBATYCZNE

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 035

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  2,8 x 0,1 m 

Wysokość urządzenia: 1,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m.

Strefa zderzenia: 5,8 x 3,1 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      16

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

DRĄŻKI POTRÓJNE

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z 
uchwytami alpinistycznymi.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: 031

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,4 x 1,0 m 

Wysokość urządzenia: 2,0 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m.

Strefa zderzenia: 4,4 x 4,0 m
  

2Powierzchnia zderzenia:  m      16

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

DRABINKA PODWÓJNA

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o odpowiednim 
wskaźniku HIC

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: MLA

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,4 x 0,5 m 

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: N.D.

Strefa zderzenia: N.D.
  
Powierzchnia zderzenia: N.D.     

Głębokość fundamentowania: 0,4 m

Konstrukcja - profil stalowy 40x40 mm malowany 
proszkowo

Oparcia, siedziska - trwałe i odporne na warunki 
atmosferyczne tworzywo HDPE

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Okres Gwarancji 48 miesięcy

METALOWY ŁAWKA

Dla całego obszaru powierzchni należy 
stosować: 
darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub 
materiały sypkie typu: piasek, żwir itp. 

Niezalecany montaż na nawierzchni sypkiej 
typu: piasek, żwir itp. 

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: MSL2

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,8 x 1,5 m 

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: N.D.

Strefa zderzenia: N.D.
  
Powierzchnia zderzenia: N.D.     

Głębokość fundamentowania: 0,4 m

METALOWY STÓŁ + ŁAWKI

Dla całego obszaru powierzchni należy 
stosować: 
darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub 
materiały sypkie typu: piasek, żwir itp. 

Niezalecany montaż na nawierzchni sypkiej 
typu: piasek, żwir itp. 

Konstrukcja - profil stalowy 40x40 mm malowany 
proszkowo

Blat, oparcia, siedziska - trwałe i odporne na warunki 
atmosferyczne tworzywo HDPE

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Okres Gwarancji 48 miesięcy

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

numer katalogowy: DSL2

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  1,8 x 1,8 m 

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: N.D.

Strefa zderzenia: N.D.
  
Powierzchnia zderzenia: N.D.     

Głębokość fundamentowania: 0,4 m

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Okres Gwarancji 48 miesięcy

DREWNIANY STÓŁ + ŁAWKI

Dla całego obszaru powierzchni należy 
stosować: 
darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub 
materiały sypkie typu: piasek, żwir itp. 

Niezalecany montaż na nawierzchni sypkiej 
typu: piasek, żwir itp. 

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



KARTA TECHNICZNA

  
tel/fax: +48 33 497 39 80 • 511 775 588 • 602 382 281  

zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

DANE PODSTAWOWE

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana 
zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm 
malowana w kolorze złoty bursztyn

Podane numery alarmowe

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

REGULAMIN 
numer katalogowy: REG2

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia :  0,6 x 0,2 m 

Wysokość urządzenia: 2,1 m.

Maksymalna wysokość upadku: n.d.

Strefa zderzenia: n.d.
  
Powierzchnia zderzenia: n.d.      

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Dla całego obszaru powierzchni należy 
stosować: 
darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub 
materiały sypkie typu: piasek, żwir itp.

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

OPIS KONSTRUKCJI



Zestawy Konstrukcyjne Galeria

Statek ze zjeżdżalnią

Teren przed...

i po montażu

Zestaw Jakub



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
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