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PRUŽINOVÁ HOUPAČKA KAČENKA

výrobce:   Prolemax
kód produktu:   PK001A034
věková skupina:  3 - 6 let
potřebné místo:  3,50 × 4,00 m, (12 m2)
pádová výška:  0,5 m

Tělo houpačky má tvar kačenky.
Plastové části jsou vyrobeny z vysokomolekulárního polyethylenu s
UV stabilizací určeného speciálně pro dětská hřiště.
Madla a stupačky jsou rovněž z odolného plastu s UV stabilizací.
Pohyb houpadla umožňuje ocelová pružina barvená práškovou
barvou KOMAXIT, upevněná do žárově zinkovaného stojanu.

KOMBINOVANÁ DVOUHOUPAČKA

výrobce:   Prolemax
kód produktu:   PK003D007
věková skupina:  3 - 14 let
potřebné místo:  3,50 × 8,00 m, (24 m2)
pádová výška:  1,7 m

Houpačka je složena z žárově zinkovaného ocelového břevna, závěs
houpačky mají ložiskové uložení, sedák houpačky je gumový s
ocelovou výztuží. Sedák závěsné houpačky je zavěšený na
zinkovaných řetězech. Samotné závěsy mají kuličková ložiskové
uložení.
Takovéto uložení nezpůsobuje skřípání a vrzání jako u plastových
závěsů běžně dostupných houpaček. Stojiny houpačky jsou z
lepených hranolů, povrchovou úpravu zajišťuje impregnace a
dvouvrstvý lazurovací lak, splňující podmínky normy EN 71/3 (pro
dětská hřiště). Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti
vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků ze středového a
mimostředového řeziva.
Konstrukce je do terénu zakotvena pomocí ocelových patek, které
jsou chráněny proti korozi žárovým zinkem.
Kotvy jsou připevněny ke stojinám pomocí šroubů a jejich konstrukce
zaručuje maximální bezpečnost dětského hřiště. Nosné dřevěné
prvky nejsou v přímém kontaktu se zemí. Veškerý spojovací materiál
je pozinkovaný nebo nerezový.

DŘEVĚNÁ VAHADLOVÁ HOUPAČKA

výrobce:   Prolemax
kód produktu:   PK002B003
věková skupina:  3 - 6 let
potřebné místo:  2,2 × 6,0 m, (12 m2)
pádová výška:  0,8 m

Houpačka je sestavena z nosného lepeného hranolu, na obou
koncích je osazeného sedáky a madly z nerez oceli. Povrchovou
úpravu lepeného hranolu zajišťuje impregnace a dvouvrstvý
lazurovací lak, splňující podmínky normy EN 71/3 (pro dětská hřiště).
Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku
prasklin, které jsou běžné u výrobků ze středového a
mimostředového řeziva.
Robustní stojan vahadlové houpačky je ocelový s kuličkovým
bezúdržbovým ložiskovým uložením. Takovéto uložení nezpůsobuje
skřípání a vrzání jako u plastových závěsů běžně dostupných
houpaček.
Všechny kovové části jsou žárově zinkovány. Plastové díly jsou
vyrobeny z vysokomolekulárního polyethylenu s UV stabilizací
určeného speciálně pro dětská hřiště.

PÍSKOVIŠTĚ

výrobce:   ESPAS
kód produktu:   H310G40

Pískoviště z pryžových modulů.
Moduly, ze kterých je pískoviště postaveno, lze různě kombinovat a
sestavovat do rozmanitých tvarů a velikostí (vysoká variabilita).


