
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM 
 

Opis zawiera rysunki poglądowe 
 
1. Zestaw  
 

 
 
DANE TECHNICZNE: 
Wymiary: 5,80 m x 5,20 m 
Strefa bezpieczeństwa: 8,80 x 8,70 m 
Wysokość urządzenia: 2,80m 
Wysokość swobodnego upadku: 1,00 m 
Wymagana nawierzchnia: darń, piasek lub nawierzchnia 
elastyczna z HIC ≥1,00 m 
 
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU: 
– wieża z daszkiem dwuspadowym -2 szt 
– wieża bez daszku- 1szt 
– zjeżdżalnia z tworzywa LLDPE – 2 szt 
– podejście ścianka wspinaczkowa – 1szt 
– podejście drabinka metalowa łukowa – 1szt 
– pomost tunel- 1szt 
– pomost stopnie ruchome – 1szt 
– balustrada labirynt- 1szt 
– balustrada z HDPE – 1szt 
– balustrada balkonik -1szt 
– balustrada metalowa- 1szt 
– drążek do przewrotów – 1 szt. 



 
MATERIAŁY: 
─ Elementy urządzeń wykonane z profili zamkniętych metalowych ( 80 x 80 mm) w 
najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo – ściernej, fosforanowania 
żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego. 
─ zjeżdżalnie – ślizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie odpornego na 
działanie czynników atmosferycznych 
─ podesty w wieży i podejściach wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE 
(płyta typu Antyskid) 
─ daszek, barierki, osłonki, ścianki wspinaczkowe z tworzywa HDPE 
─ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa 
─ śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu 
─ łańcuchy ze stali nierdzewnej 
─ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 14 lat 
 
2. Bujak pojedyńczy 
 

 

Opis 

Bujak pojedynczy na plac zabaw w kształcie konia. Wyjątkowo kolorowy i estetyczny 
sprężynowiec. Jego główny element-sprężyna stalowa jest bardzo wytrzymała, tak jak inne 
elementy, np. elementy łączące, które są wykonane ze stali nierdzewnej. Bujak jest odporny 
na akty wandalizmu i zmienne warunki pogodowe. Kiwak jest niezbędnym elementem placu 
zabaw przy szkole, czy przedszkolu obok innych takich jak: huśtawki drewniane, huśtawki 
metalowe, piaskownice, piaskownice z daszkiem, karuzele, bujaki dwuosobowe, domki, 
domki wspinaczkowe, ścieżki zdrowia, pomosty, czy trampoliny ziemne. 

 Głównym elementem jest sprężyna stalowa, urządzenie jest zabetonowane w gruncie 
za pomocą ocynkowanej i malowanej proszkowo kotwy. 

 Konstrukcja wykonana z tworzywa HDPE barwionej w pełnej masie- wysoka 
odporność na działanie czynników zewnętrznych. 

 Wszystkie elementy łączące (śruby itp.) wykonane ze stali nierdzewnej. 

 



 

3. Bujak dwuosobowy 

 

Sprężynowiec dwuosobowy w kształcie rekinów to doskonały sprzęt do zabawy na placu 
zabaw dla dwójki dzieci. Unikatowy wzór bujaka doceniany jest przez wielu klientów. 
Huśtawka wahadłowa na sprężynie to idealne urządzenie na plac zabaw dla dzieci. Domek dla 
dzieci, czy piaskownica kiedy stoi w pobliżu bujaka wieloosobowego stają się o wiele 
bardziej atrakcyjne. Bujak duo w kształcie rekina jest wyjątkowo wytrzymały. Kiwak 
wykonany z materiałów najwyższej jakości pozwala na bezpieczną zabawę przez długie lata. 
Antypoślizgowe uchwyty i podnóżki zapewniają komfort użytkowania. 

 unikatowy wzór 
 dwukolorowa płyta HDPE (grubość 19 mm) 
 odporny na zniszczenia 
 wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym 
 kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo 
 zestaw do samodzielnego montażu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Zestaw zręcznościowy 

 

DANE TECHNICZNE: 
Wymiary: 1,70 x 0,90 m 
Strefa bezpieczeństwa: 4,70 x 3,90 m 
Wysokość urządzenia: 1,10m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,30m 
 

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU: 
─ Pomost linowy – 1szt 

 


