
SINGLE KARUZELE
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KARUZELE
SINGLE

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Opatentowany system łącz-
ników i klamer wykonanych 
z mocnych stopów alumi-
niowych. Aluminium zabez-
pieczone antykorozyjnie 
w procesie kataforezy oraz 
malowania proszkowego 
farbami poliestrowymi, od-
pornymi na UV z atestem QU-
ALICOAT.

Płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietylenu 
HDPE o grubości 15 mm, naj
wyższej jakości, całkowicie 
od porny na wilgoć i UV.

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkładki wy-
konane ze stali nierdzewnej. 
Wandaloodporne zaślepki 
śrub wykonane z poliamidu 
formowanego metodą wtry
skową.

Antypoślizgowa płyta po-
destowa HDPE o grubości  
18 mm w kolorze niebieskim 
lub szarym. Cechuje się mak-
symalną odpornością na 
czynniki środowiskowe i wy-
sokej klasy odpornością na 
ścieranie.

Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczona 
w procesie piaskowania. 
Zabezpieczona przed koroz-
ją przez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami 
poliestrowymi, odpornymi na 
UV z atestem QUALICOAT. 
1  stal; 2  piaskowanie; 3 
 fosforowanie żelazowe; 4 
podkład cynkowy; 5  farba 
proszkowa poliestrowa

Zakończenia słupów w po-
staci czopów z miękkiej
gumy EPDM.

Płyty ścianek i podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całkowi-
cie odpornego na wilgoć 
i UV.

Siedzisko wykonane z mięk-
kiej gumy, wewnątrz zbrojone 
stalową blachą. Zawieszone 
na galwanizowanym łań-
cuchu osłoniętym gumową 
powłoką.

Siedzisko karuzeli z polietyle-
nu, formowane rotacyjnie.
Średnica siedziska: 55 cm.

Sprężyny bujaków ze stali sprę-
żynowej. Średnica sprężyny 
wynosi 200 mm , a średnica 
pręta z którego jest wykonana 
to 20 mm. Sprężyny oraz ich 
mocowania są cynkowane 
i malowane proszkowo farba-
mi poliestrowymi, odpornymi 
na UV z atestem QUALICOAT. 
Mocowania sprężyn zostały 
zaprojektowane specjalnie 
do zastosowań na placach 
zabaw, są pozbawione ele-
mentów mogących stanowić 
zagrożenie dla dzieci.
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