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Pan Paweł Różyński 
Rada Dzielnicy Cisowa
Ul. Lniana 19
81-015 Gdynia
tel: 58 664-35-51
tel: 660 561 068

Dotyczy inwestycji:

Budowa Placu Zabaw_Gdynia_Dzielnica Cisowa
Oferta obejmuje koszt transportu i montażu urządzeń w gruncie rodzimym (głębokość kotwienia ~60cm).

Zestaw Rysy (Standard)

Rysy to duży zestaw zabawowy z dwiema basztami, dwiema zjeżdżalniami,
zestawem pomostów oraz tubą. Użytkownicy znajdą tu również trap wspinaczkowy,
rurę strażacką i dwie drabinki wejściowe. Bogate wyposażenie zestawu umożliwi
najmłodszym ogromne możliwości zabawy na wiele godzin. Rysy ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/117014 Vat: 23% cena netto: 21 000,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 21 000,00 PLN

 

Sprężynowiec Konik (Standard)

Sprężynowiec Konik to jednoosobowy bujak w kształcie konia przeznaczony głównie
dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne
siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odległości uchwyty to najważniejsze
cechy tej zabawki.  Huśtawki sprężynowe to jedne z ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/5011 Vat: 23% cena netto: 895,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 895,00 PLN
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Sprężynowiec Kompas (Standard)

Sprężynowiec Kompas to wyjątkowo atrakcyjna propozycja z serii sprężynowców.
Przeznaczony jest dla czterech osób, z których każda zasiada na strzałce wskazującej
jeden z kierunków geograficznych. Dzieci bawiąc się zdobywają nową wiedzę, którą
dzięki rozróżnieniu ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/5015 Vat: 23% cena netto: 1 630,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 630,00 PLN

 

Piaskownica Hoop (Standard)

Piaskownica Hoop to solidna konstrukcja w kształcie sześciokąta ze stali
cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo posiadająca sześć szerokich i
wygodnych siedzisk z HDPE, które zapewnią przyjemną i bezpieczną zabawę
wszystkim użytkownikom placu zabaw.  Oferowane wersje: Metal Standard - ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/2001 Vat: 23% cena netto: 2 860,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 860,00 PLN

 

Huśtawka Podwójna Plus Gniazdo (Standard)

Huśtawka Podwójna plus Gniazdo cechuje się solidną stalową konstrukcją, która
została ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane
ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując bezgłośną pracę urządzenia.
Siedziska wykonane zostały z materiałów najwyższej ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/3005 Vat: 23% cena netto: 5 700,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 5 700,00 PLN

 

Huśtawka Wagowa (Standard)

Huśtawka Wagowa łączy w sobie nowoczesne wzornictwo, solidność konstrukcji i
zastosowanie najlepszych materiałów. Projektowana z myślą o bezpieczeństwie
dzieci i trwałości podczas użytkowania. Stalowa konstrukcja ramy zabezpieczona
przed korozja poprzez cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. Oś ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/4001 Vat: 23% cena netto: 1 790,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 790,00 PLN
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Karuzela z Kierownicą (Standard)

Karuzela z kierownicą uczy współdziałania i gwarantuje emocje podczas
zabawy. Urządzenie wprowadzane jest w ruch siłą mięśni ramion poprzez obracanie
kierownicą. Solidna konstrukcja karuzeli zabezpieczona przed korozją - ocynkowana
i malowana proszkowo; siedziska i część kierownicy wykonano z płyty ... >>> więcej
na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/4002 Vat: 23% cena netto: 4 150,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 4 150,00 PLN

 

Kraina Wspinaczki (Standard)

Kraina Wspinaczki składa się z kilku elementów sprawnościowych połączonych ze
sobą w unikalną formę, która przyciągnie każdego malca. Ścianka wspinaczkowa, jak
również drabinki (skośna i łukowa), czy liny z chwytami poprowadzą po kolorowych
chwytach i stopniach na sam szczyt. Tam znajduje ... >>> więcej na www.playtime.pl
 (kliknij)

 nr kat.: BL/117015 Vat: 23% cena netto: 5 185,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 5 185,00 PLN

 

Zjazd Linowy (Standard)

Zjazd linowy  to zestaw umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu
pomiędzy dwoma punktami oddalonymi od siebie o 21 metrów. Cała zabawa
rozpoczyna się od podestu umieszczonego na wysokości 60 cm, gdzie uczestnik
zabawy chwyta się tyrolki umożliwiającej zjazd po linie na koniec zestawu. ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/4040 Vat: 23% cena netto: 10 300,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 10 300,00 PLN

 

Street Workout Równoważnia (Premium)

Równoważnia to urządzenie które mimo swej prostoty, pozwala efektywnie
trenować zmysł równowagi oraz mięśnie dolnych partii ciała. Funkcje urządzenia:
Poprawia kondycję górnych partii mięśniowych, wpływa pozytywnie na kręgosłup a
co za tym idzie właściwą sylwetkę Poprawia ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/7616 Vat: 23% cena netto: 715,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 715,00 PLN
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Street Workout Drabinka pozioma (Premium)

Drabinka pozioma to urządzenie sprawnościowe wspomagające aktywność fizyczną.
Zwisanie, podciąganie, wspinanie - to tylko niektóre możliwości
wykorzystania drabinki poziomej.  Funkcje urządzenia: Poprawia kondycję górnych
partii mięśniowych, wpływa pozytywnie na kręgosłup a co za tym ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/7604 Vat: 23% cena netto: 2 470,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 470,00 PLN

 

Street Workout Tor sprawnościowy (Premium)

Tor sprawnościowy łączy w sobie elementy takich urządzeń jak drabinka pozioma,
drążek oraz podpory. Wielofunkcyjność urządzenie sprawia ze możliwości ćwiczeń
są nie ograniczone, a najlepsi przejdą tor bez dotykania ziemi. Funkcje urządzenia:
Poprawia kondycję górnych partii mięśniowych, wpływa ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/7611 Vat: 23% cena netto: 2 610,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 610,00 PLN

 

Street Workout Lina do wspinania 2 (Premium)

Lina do wspinania to proste urządzenie oferujące takie ćwiczenia jak podciąganie,
wspinanie, zwisanie. Wzmacnia ręce, klatkę piersiową oraz poprawia koordynacje
górnych i dolnych partii ciała. Funkcje urządzenia: Poprawia kondycję górnych partii
mięśniowych, wpływa pozytywnie na kręgosłup a ... >>> więcej na www.playtime.pl
 (kliknij)

 nr kat.: BL/7615 Vat: 23% cena netto: 1 900,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 900,00 PLN

 

Narożnik ze stolikiem  (Premium)

Narożnik ze stolikiem to zestaw składający się ze stolika i dwóch krzesełek na stałe
zamocowanych w podłożu. Przeznaczony jest zarówno na place zabaw jak i do
zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak parki, osiedla. 
Oferowane wersje: Metal Premium ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/2014 Vat: 23% cena netto: 920,00 PLN ilość: 2 szt. wartość netto: 1 840,00 PLN
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Ławka Simple (Premium)

Ławka Simple przeznaczona jest zarówno na place zabaw jak i do
zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy
osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 160 cm wykonano z
drewnianych desek zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/6015 Vat: 23% cena netto: 695,00 PLN ilość: 4 szt. wartość netto: 2 780,00 PLN

 

Kosz Na śmieci (Standard)

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 35l wykonany z blachy ocynkowanej,
dwukrotnie malowanej proszkowo. Słupki metalowe ocynkowane i także dwukrotnie
malowane farbami proszkowymi. Kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i
łatwe w obsłudze. Wysokość całkowita 100 cm. Kosz do zabetonowania 50 cm w
gruncie. Oferowane ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/6051 Vat: 23% cena netto: 395,00 PLN ilość: 3 szt. wartość netto: 1 185,00 PLN

 

Tablica Regulaminowa (Standard)

Tablica regulaminowa to wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem
regulaminu placu zabaw oraz miejscem na uzupełnienie danych
administratora/zarządcy obiektu.  Oferowane wersje: Metal Standard - konstrukcje
ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy kolorowe z
HDPE, elementy ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BL/6018 Vat: 23% cena netto: 550,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 550,00 PLN

 

Ogrodzenie Przetłaczane Ocynk 4 mm (wysokość 1,0 m)

Solidne ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy
stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm, na których zamontowano panele przetłaczane,
wykonane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o przekroju 4 mm, w
rozstawie 50x200 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostały procesowi ... 
>>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: OPO4ZN Vat: 23% cena netto: 107,47 PLN ilość: 106 mb wartość netto: 11 391,82 PLN
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Furtka Przetłaczana Ocynk 1m/5mm (wys. prod. 1,0 m)

Solidna furtka o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy
stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm, ocynkowane, na których zamontowano skrzydło
furtki o szerokości 1m, składające się z profili zamkniętych, oraz panelu
przetłaczanego z prętów ocynkowanych o przekroju 5 mm. Wielkość oczka ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FPO1/5ZN Vat: 23% cena netto: 1 385,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 385,00 PLN

 

Korytowanie maszynowe (głębokość 30 cm (1m2))

Maszynowe wykonanie wykopu w gruncie w miejscach z łatwym dostępem i
możliwością swobodnego manewrowania maszyną typu koparko - ładowarka. Koszt
wykonania koryta uwzględnia wywóz urobku na hałdę lub załadunek
na samochód w odległości do 10m od ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/KM002 Vat: 23% cena netto: 13,00 PLN ilość: 273 m2 wartość netto: 3 549,00 PLN

 

Obrzeże betonowe (8x30x100)

Atestowane obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 lub 8x30x100 (gr. x wys. x
dł.) wykonane z wysokiej klasy wibrowanego betonu posadowione w gruncie na
ławie fundamentowej z betonu klasy ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: PM/OB01 Vat: 23% cena netto: 47,00 PLN ilość: 70 mb wartość netto: 3 290,00 PLN

 

Transport materiałów sypkich (wywrotka 3-oś. (1t))

Maszynowy wywóz urobku z wykopu lub transport materiałów sypkich z miejsc
umożliwiających wjazd samochodów ciężarowych i swobodne manewrowanie
maszyn typu koparko - ładowarka. Cena dotyczy przewiezienia 1 tony materiału na
odległość do 10 ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/TM010 Vat: 23% cena netto: 22,00 PLN ilość: 148 t wartość netto: 3 256,00 PLN
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Roboty ziemne (typ PT (J.p))

Prace ziemne oparte o użycie maszyn budowlanych różnego typu związane
bezpośrednio z realizacją poszczególnych etapów prac montażowych i ... >>> więcej
na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/KM012 Vat: 23% cena netto: 50,00 PLN ilość: 57 J.p. wartość netto: 2 850,00 PLN

 

Podbudowa mineralna trzywarstwowa (typ PT 2 (m2))

Trzywarstwowa podbudowa mineralna zagęszczana mechanicznie. Stosowana
najczęściej pod syntetyczne nawierzchnie bezpieczne z płyt gumowych na placach
zabaw, pod nawierzchnie poliuretanowe na wielofunkcyjnych boiskach sportowych
oraz pod nawierzchnie ze sztucznej trawy. Pierwsza, dolna warstwa podbudowy
wykonana jest z ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: PM002 Vat: 23% cena netto: 86,00 PLN ilość: 273 m2 wartość netto: 23 478,00 PLN

 

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY (grubość 45 mm)

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem
na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego .
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa ... 
>>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: RF001 Vat: 23% cena netto: 330,00 PLN ilość: 273 m2 wartość netto: 90 090,00 PLN

 

Transport gabarytowy (urządzeń)

Transport materiałów gabarytowych według jednostek ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/TM020 Vat: 23% cena netto: 50,00 PLN ilość: 57 J.p. wartość netto: 2 850,00 PLN
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Montaż urządzeń (typ PT (J.p))

Prace związane z montażem urządzeń lub innych elementów, rozliczane według
jednostek ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/RM008 Vat: 23% cena netto: 50,00 PLN ilość: 199 J.p. wartość netto: 9 950,00 PLN

 

- Oferta ważna 30 dni.

Osoba do kontaktu: Marta Kawiecka; tel. +48 534 101 357;
e-mail: marta.kawiecka@playtime.pl

netto: 219 649,82 PLN
Vat: 50 519,46 PLN

brutto: 270 169,28 PLN

netto: 209 765,58 PLN
Vat: 48 246,08 PLN

Udzielono rabatu wysokości 4.5%. Cena po rabacie brutto: 258 011,66 PLN

(Proponowany rabat dotyczy zamówienia całości oferty.
W przypadku częściowego zamówienia rabat nie zostanie
naliczony.)

Oferta nie obejmuje:
- demontażu istniejących urządzeń, nawierzchni, fundamentów i innych elementów kolidujących z nowymi urządzeniami;
- kosztów wywozu ziemi pozostałej po montażu urządzeń;
- kosztów przywozu i wsypania piasku do piaskownicy;
- wywozu urobku;
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
Urządzenia, których maksymalna/swobodna wysokość upadku wynosi powyżej 100 cm, wymagają zastosowania nawierzchni
amortyzującej upadki (np. nawierzchnie poliuretanowe, nawierzchnie z wiórków drewnianych, piaskowe, itp.) W przypadku zamówienia
urządzeń zabawowych bez nawierzchni, przyjmuje się, że Zamawiający zapewni ją we własnym zakresie.
Przy samodzielnym planowaniu rozmieszczenia urządzeń Zamawiający zobowiązany jest zapewnić minimalne odległości między
urządzeniami i innymi obiektami sąsiadującymi, tzw. strefy bezpieczeństwa (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych
urządzeń).

Nawierzchnie przedstawione w ofercie są zgodne z Normą PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki;
posiadają certyfikaty/deklaracje zgodności z Normą oraz atesty higieniczne.
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Zestaw Rysy Metal standard nr kat.: BL/117014
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Skład zestawu:
1. Baszta x2
2. Zjeżdżalnia x2
3. Trap wejściowy stalowy,
przetłaczany
4. Tunel
5. Pomost skośny linowy
6. Ślizg
7. Trap wspinaczkowy
8. Drabinka pionowa stalowa
9. Pomost skośny
10. Baszta bez zadaszenia x2

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 51 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 28 mb Maksymalna wysokość upadku: 1.4 m

Opis:
Rysy to duży zestaw zabawowy z dwiema basztami, dwiema zjeżdżalniami, zestawem pomostów oraz tubą. Użytkownicy
znajdą tu również trap wspinaczkowy, rurę strażacką i dwie drabinki wejściowe. Bogate wyposażenie zestawu umożliwi
najmłodszym ogromne możliwości zabawy na wiele godzin. Rysy przewidziano dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wymiary
urządzenia: 514 x 493 cm. Wysokość całkowita: 345 cm. Wymiary strefy bezpieczeństwa: 864 x 793 cm.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
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ryflowana, aluminiowa.

Liny - Liny stylonowe o podwyższonej odporności, połączone za pomocą stalowych lub plastikowych łączników.
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Skład zestawu:
1. Sprężynowiec Konik 1 szt.

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 12.9 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 14.46 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.5 m

Opis:
Sprężynowiec Konik to jednoosobowy bujak w kształcie konia przeznaczony głównie dla najmłodszych użytkowników
placów zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odległości uchwyty to
najważniejsze cechy tej zabawki. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
ryflowana, aluminiowa.
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Skład zestawu:
1. Sprężynowiec Kompas 1 szt.

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 14 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 13 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.5 m

Opis:
Sprężynowiec Kompas to wyjątkowo atrakcyjna propozycja z serii sprężynowców. Przeznaczony jest dla czterech osób, z
których każda zasiada na strzałce wskazującej jeden z kierunków geograficznych. Dzieci bawiąc się zdobywają nową
wiedzę, którą dzięki rozróżnieniu kolorystycznemu są w stanie lepiej przyswoić. Zabawka przeznaczona głównie dla
najmłodszych użytkowników placów zabaw. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
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ryflowana, aluminiowa.
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Piaskownica Hoop Metal standard nr kat.: BL/2001
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Skład zestawu:
1. Piaskownica

Widok (1)

Widok z góryWidok z boku

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 33 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 21 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.37 m

Opis:
Piaskownica Hoop to solidna konstrukcja w kształcie sześciokąta ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo
posiadająca sześć szerokich i wygodnych siedzisk z HDPE, które zapewnią przyjemną i bezpieczną zabawę wszystkim
użytkownikom placu zabaw. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
ryflowana, aluminiowa.
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Huśtawka Podwójna Plus Gniazdo Metal standard nr kat.: BL/3005
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Skład zestawu:
1. Rama huśtawki
2. Siedzisko deseczka
3. Siedzisko pasek
4. Siedzisko gniazdo

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 42 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 27 mb Maksymalna wysokość upadku: 1.33 m

Opis:
Huśtawka Podwójna plus Gniazdo cechuje się solidną stalową konstrukcją, która została ocynkowana oraz dwukrotnie
pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując bezgłośną pracę
urządzenia. Siedziska wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości. Dzięki modułowemu systemowi można poprzez
odpowiedni dobór dwóch siedzisk dostosować huśtawkę do różnych grup wiekowych. Integralną częścią zabawki jest
siedzisko "gniazdo". 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Zawiesia huśtawek - Zawiesia wykonane zostały ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Elementy mocujące są
łożyskowane, by zapewnić bezszelestną i długotrwałą pracę. Siedziska huśtawek wykonane z elementów gumowych
najwyższej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosferycznych.
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Skład zestawu:
1. Huśtawka wagowa Eco

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 12 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 15.2 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m

Opis:
Huśtawka Wagowa łączy w sobie nowoczesne wzornictwo, solidność konstrukcji i zastosowanie najlepszych materiałów.
Projektowana z myślą o bezpieczeństwie dzieci i trwałości podczas użytkowania. Stalowa konstrukcja ramy zabezpieczona
przed korozja poprzez cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. Oś osadzona w łożyskach gwarantuje
wieloletnią cichą i płynną pracę. Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
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ryflowana, aluminiowa.
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Skład zestawu:
1. Karuzela z kierownicą

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 24 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 18 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.7 m

Opis:
Karuzela z kierownicą uczy współdziałania i gwarantuje emocje podczas zabawy. Urządzenie wprowadzane jest w ruch
siłą mięśni ramion poprzez obracanie kierownicą. Solidna konstrukcja karuzeli zabezpieczona przed korozją - ocynkowana
i malowana proszkowo; siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne.
W karuzeli zastosowano podwójny system łożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
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Skład zestawu:
1. Drabinka stalowa skośna,
wyginana
2. Drabinka stalowa skośna
3. Ścianka wspinaczkowa
4. Lina wspinaczkowa x2
5. Drabinka linowa, pionowa
6. Rura strażacka
7. Podest ruchomy, skośny

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 36 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 24 mb Maksymalna wysokość upadku: 1.47 m

Opis:
Kraina Wspinaczki składa się z kilku elementów sprawnościowych połączonych ze sobą w unikalną formę, która
przyciągnie każdego malca. Ścianka wspinaczkowa, jak również drabinki (skośna i łukowa), czy liny z chwytami
poprowadzą po kolorowych chwytach i stopniach na sam szczyt. Tam znajduje się pochylnia ruchoma, z której zjechać
można po rurze strażackiej. Zestaw stymuluje rozwój większości partii mięśniowych oraz wpływa pozytywnie na
kształtowanie prawidłowej sylwetki. Wymiary urządzenia: 424 x 392 cm. Wysokość całkowita: 179 cm. Wymiary strefy
bezpieczeństwa: 724 x 692 cm.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
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Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta
ryflowana, aluminiowa.

Liny - Liny stylonowe o podwyższonej odporności, połączone za pomocą stalowych lub plastikowych łączników.
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Skład zestawu:
1. Podest
2. Lina
3. Rama konstrukcyjna x2
4. Karabińczyk

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 84 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 50 mb Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m

Opis:
Zjazd linowy  to zestaw umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu pomiędzy dwoma punktami oddalonymi
od siebie o 21 metrów. Cała zabawa rozpoczyna się od podestu umieszczonego na wysokości 60 cm, gdzie uczestnik
zabawy chwyta się tyrolki umożliwiającej zjazd po linie na koniec zestawu. Urządzenie zaprojektowano z myślą o
dzieciach w wieku od 5 do 12 lat. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta

                              Strona 22 z 37



Playtime - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 7

tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

playtime
bezpieczne place zabaw 

playtime
bezpieczne place zabaw 

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Zjazd Linowy Metal standard nr kat.: BL/4040
                              Strona 23 z 37

ryflowana, aluminiowa.

Liny - Liny stylonowe o podwyższonej odporności, połączone za pomocą stalowych lub plastikowych łączników.
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Skład zestawu:
1. Równoważnia

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Równoważnia to urządzenie które mimo swej prostoty, pozwala efektywnie trenować zmysł równowagi oraz mięśnie
dolnych partii ciała.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo.
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Street Workout Drabinka pozioma Metal premium nr kat.: BL/7604
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Skład zestawu:
1. Elementy konstrukcyjne
2. Drabinka

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Drabinka pozioma to urządzenie sprawnościowe wspomagające aktywność fizyczną. Zwisanie, podciąganie, wspinanie - to
tylko niektóre możliwości wykorzystania drabinki poziomej. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo.
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Skład zestawu:
1. Elementy konstrukcyjne
2. Drabinka pozioma

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Tor sprawnościowy łączy w sobie elementy takich urządzeń jak drabinka pozioma, drążek oraz podpory. Wielofunkcyjność
urządzenie sprawia ze możliwości ćwiczeń są nie ograniczone, a najlepsi przejdą tor bez dotykania ziemi.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo.
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                              Strona 27 z 37

Skład zestawu:
1. Element konstrukcyjny
2. Lina

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Lina do wspinania to proste urządzenie oferujące takie ćwiczenia jak podciąganie, wspinanie, zwisanie. Wzmacnia ręce,
klatkę piersiową oraz poprawia koordynacje górnych i dolnych partii ciała.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo.
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Skład zestawu:
1. Krzesło narożne bez oparcia
2 szt
2. Stolik 1 szt.

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Narożnik ze stolikiem to zestaw składający się ze stolika i dwóch krzesełek na stałe zamocowanych w podłożu.
Przeznaczony jest zarówno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak
parki, osiedla. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych
HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają
rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
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Skład zestawu:
1. Ławka Simple 1 szt.

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
Ławka Simple przeznaczona jest zarówno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc
odpoczynku, takich jak parki czy osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 160 cm wykonano z
drewnianych desek zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. Zamontowano je na solidnej
metalowej ramie. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Drewno - Elementy drewniane wykonane zostały z drzewa sosnowego, poddanego impregnowaniu.
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Kosz Na śmieci Metal standard nr kat.: BL/6051
                              Strona 30 z 37

Skład zestawu:
1. Kosz na śmieci 1 szt.

Widok (1)

Widok z bokuWidok (2)

Opis:
Metalowy kosz na śmieci o pojemności 35l wykonany z blachy ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Słupki
metalowe ocynkowane i także dwukrotnie malowane farbami proszkowymi. Kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i
łatwe w obsłudze. Wysokość całkowita 100 cm. Kosz do zabetonowania 50 cm w gruncie.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.
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Tablica Regulaminowa Metal standard nr kat.: BL/6018
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Skład zestawu:
1. Tablica regulaminowa 1 szt.

Widok (1)

Widok z boku

Opis:
Tablica regulaminowa to wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw oraz miejscem na
uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu
występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych
- nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.
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Ogrodzenie Przetłaczane Ocynk 4 mm Ocynk nr kat.: OPO4ZN
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Skład zestawu:
1. Słupki
2. Przęsło
3. Obejmy montażowe
4. Kapturki z tworzywa na
słupki
5. Śruby montażowe

Widok (1)

Widok z bokuWidok (2)

Opis:
Solidne ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm,
na których zamontowano panele przetłaczane, wykonane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o przekroju 4
mm, w rozstawie 50x200 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostały procesowi ocynkowania ogniowego. W
zestawie znajdują się obejmy i śruby montażowe, oraz kapturki z tworzywa.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe takie jak słupy konstrukcyjne, kształtowniki lub też pręty tworzące konstrukcje
przęseł, obejmy, śruby i nakrętki montażowe wykonane zostały ze stali I gatunku objętej świadectwami jakości.

Zaślepki z tworzywa - Elementy stalowe, takie jak słupy konstrukcyjne, zabezpieczone zostały dodatkowo zaślepkami z
tworzywa odpornego na pękanie i zmiany temperatur. Umieszczono je na górze słupów otwartych, by uniemożliwić
dostawanie się do wewnątrz konstrukcji niepożądanych czynników zewnętrznych.

Ocynk ogniowy - Elementy po obróbce strumieniowo-ściernej, odtłuszczeniu, trawieniu i topikowaniu, zostały poddane
procesowi kąpieli w ciekłym cynku o temperaturze 440-460 stopni Celsjusza.

                              Strona 32 z 37



Playtime - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 7

tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

playtime
bezpieczne place zabaw 

playtime
bezpieczne place zabaw 

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Furtka Przetłaczana Ocynk 1m/5mm Ocynk nr kat.: FPO1/5ZN
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Skład zestawu:
1. Słupki
2. Skrzydło furtki
3. Zamek
4. Zawiasy
5. Klamka
6. Kapturki z tworzywa na
słupki
7. Śruby montażowe

Widok (1)

Widok (2)

Opis:
Solidna furtka o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm,
ocynkowane, na których zamontowano skrzydło furtki o szerokości 1m, składające się z profili zamkniętych, oraz panelu
przetłaczanego z prętów ocynkowanych o przekroju 5 mm. Wielkość oczka wynosi 50x200 mm. W zestawie znajdują się
śruby montażowe, zawiasy, oraz zamek.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe takie jak słupy konstrukcyjne, kształtowniki lub też pręty tworzące konstrukcje
przęseł, obejmy, śruby i nakrętki montażowe wykonane zostały ze stali I gatunku objętej świadectwami jakości.

Zaślepki z tworzywa - Elementy stalowe, takie jak słupy konstrukcyjne, zabezpieczone zostały dodatkowo zaślepkami z
tworzywa odpornego na pękanie i zmiany temperatur. Umieszczono je na górze słupów otwartych, by uniemożliwić
dostawanie się do wewnątrz konstrukcji niepożądanych czynników zewnętrznych.

Ocynk ogniowy - Elementy po obróbce strumieniowo-ściernej, odtłuszczeniu, trawieniu i topikowaniu, zostały poddane
procesowi kąpieli w ciekłym cynku o temperaturze 440-460 stopni Celsjusza.
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Obrzeże betonowe Obrzeża nr kat.: PM/OB01
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Widok (1)

Widok z boku

Opis:
Atestowane obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 lub 8x30x100 (gr. x wys. x dł.) wykonane z wysokiej klasy
wibrowanego betonu posadowione w gruncie na ławie fundamentowej z betonu klasy B-15.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Obrzeża betonowe - Atestowane obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm lub 8x30x100 cm. Przeznaczenie i zakres
stosowania: budowa nawierzchni ciągów ruchu pieszego, placów , parkingów i dróg. Wykonane z wibrowanego betonu
klasy B-30.

Fundament - Ława fundamentowa przytrzymująca i stabilizująca obrzeże wykonana z betonu klasy B-15

                              Strona 34 z 37



Playtime - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 7

tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

playtime
bezpieczne place zabaw 

playtime
bezpieczne place zabaw 

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Podbudowa mineralna trzywarstwowa Podbudowa M3N nr kat.: PM002
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Widok (1)

Opis:
Trzywarstwowa podbudowa mineralna zagęszczana mechanicznie. Stosowana najczęściej pod syntetyczne nawierzchnie
bezpieczne z płyt gumowych na placach zabaw, pod nawierzchnie poliuretanowe na wielofunkcyjnych boiskach
sportowych oraz pod nawierzchnie ze sztucznej trawy.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Kruszywo łamane - Mieszanka kruszywa mineralnego łamanego, najczęściej dolomitowego, o frakcji ziarna w przedziale
od 0 do 31,5 mm.

Kliniec - Mieszanka kruszywa mineralnego łamanego o frakcji ziarna w przedziale od 0 do 4 mm.

Piasek - Piasek kopalniany lub wiślany z ziaren mineralnych. Wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm.
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Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY RubbiFLY nr kat.: RF001
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Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Opis:
RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być
również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest
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Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY RubbiFLY nr kat.: RF001
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zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Warstwa amortyzująca - Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubość warstwy zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i zawiera się w
przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartość popiołu max 50 %; Ciężar nasypowy ok. 500 g/dm3

Warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu
i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych. Parametry warstwy
użytkowej: Wytrzymałość na rozciąganie 0,83±0,11 MPa; Wydłużanie względne przy zerwaniu 78±16 %; Twardość 54±3
˚ShA; Ścieralność 0,141±0,029 mm; Przyczepność międzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymałość na rozdzieranie 171±35
N; Prędkość przesiąkania wodą 4600±800 mm/h; Odporność na uderzenia 600±80 mm/h; Mrozoodporność < 0,1
%. Gęstość nasypowa 600 g/dm3 ± 30 g/dm3.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC urządzenia: grubość 30 mm dla
HIC do 1,0 m; grubość 45 mm dla HIC do 1,8 m; grubość 60 mm dla HIC do 2,2 m; grubość 80 mm dla HIC do 2,6
m; grubość 100 mm dla HIC do 2,9 m; grubość 120 mm dla HIC do 3,6 m. Nawierzchnia Rubbifly wykonywana jest w
systemie TETRAPUR PZ 4,5/2, TERTAPUR PZ 6/2, TETRAPUR PZ 8. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                              Strona 37 z 37

http://www.tcpdf.org

