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ZESTAW DRZEWO (ZD-D7) 
Urządzenia łatwo dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DANE TECHNICZNE 
Szerokość: 7,85 m 

Długość: 9,80 m 

Wysokość: ~3,50 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F: 138,88 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa:  1,20 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 12,80 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  10,85 m 

Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
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Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 

wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

 

 

SKŁAD URZĄDZENIA 
- wieża z dachem dwuspadowym    5 szt. 

- ślizg ze stali nierdzewnej     2 szt. 

- wejście linowe      1 szt. 

- schody wejściowe     1 szt. 

- bulaj widokowy      1 szt. 

- ścianka wspinaczkowa     1 szt. 

- pomost linowy      1 szt.  

- przejście tubowe     1 szt. 

- pomost ukośny      1 szt. 

- zjazd strażacki      1 szt. 

- pomost linowy tunelowy     1 szt. 

- zjazd tubowy      1 szt. 

 

 

 

MATERIAŁY 
Elementy stalowe: stal malowana proszkowo (opcjonalnie za dopłatą cynkowane) 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze 

sobą za pomocą plastikowych łączników 

Nogi urządzenia: konstrukcja stalowa pokryta drewnem sosnowym toczonym cylindrycznie.  

Schody i podesty: wykonane z drewna i wodoodpornej antypoślizgowej sklejki  

Boki urządzenia: wodoodporna sklejka melaminowana lub płyta HDPE 

Ślizg: stal nierdzewna lub tworzywo PE 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 

Łańcuch: stal ocynkowana kąpielowo (opcjonalnie za dopłatą stal nierdzewna) 

 


