
1. Ścianka funkcyjna – muzyczna tablica 

Ścianki funkcyjne to wspaniałe możliwości zabawy i nauki na świeżym 
powietrzu. Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na 
wilgoć i UV. Produkty zgodne z PN EN 1176-1:2009. 
Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o gr. 13 mm i anodowanego aluminium. 
Wymiary: 16 x 135 cm. Strefa bezpieczeństwa: 316 x 435 cm. Wysokość 
całkowita: 111 cm. 
 

2. Ścianka funkcyjna -liczydło  

 

 

 

Ścianki funkcyjne to wspaniałe możliwości zabawy i nauki na świeżym 
powietrzu. Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na 
wilgoć i UV. Produkty zgodne z PN EN 1176-1:2009. 
Wymiary: 13 x 90 cm. Strefa bezpieczeństwa: 313 x 390 cm. Wysokość 
całkowita: 125 cm. 
 

3. Ścianka funkcyjna -wir  

 

Ścianki funkcyjne to wspaniałe możliwości zabawy i nauki na świeżym 
powietrzu. Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na 
wilgoć i UV. Produkty zgodne z PN EN 1176-1:2009. 
Obrotowy model wykonany z płyty HPL o gr. 13 mm. Wymiary: 13 x 90 cm. 
Strefa bezpieczeństwa: 313 x 390 cm. Wysokość całkowita: 125 cm. 
 

4. Ścianka funkcyjna – labirynt  

 

Ścianki funkcyjne to wspaniałe możliwości zabawy i nauki na świeżym 
powietrzu. Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na 
wilgoć i UV. Produkty zgodne z PN EN 1176-1:2009. 
Wymiary: 13 x 90 cm. Strefa bezpieczeństwa: 313 x 390 cm. Wysokość 
całkowita: 125 cm. 
 

5. Most z wieżami – MINI  

 

Dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z 
drugiej. Podwieszany, ruchomy most. Materiał: stal nierdzewna, płyta 
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych, ślizg z tworzywa poliestrowego.  
Wymiary: 231 x 398 cm; Strefa bezpieczeństwa: 581 x 698 cm; Wysokość 
całkowita: 232 cm; Wysokość swobodnego upadku: 59 cm; Produkt zgodny z 
PN EN 1176-1:2009. 
 
  

 



 
 

6. Aktywne ścianki InsGraf - żółte 
Kolorowe urządzenie wspinaczkowe umożliwia świetną zabawę, która 
poprawia siłę mięśni, rozwija koordynację i zręczność ruchów dzieci. 
Możliwości zróżnicowanych pozycji to nie lada wyzwanie dla chłopców i 
dziewczynek. Optymistyczne barwy skałki wspinaczkowej ośmielą kilkulatka do 
zabawy. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie 
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 193 x 170 cm; 
Strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; Wysokość całkowita: 108 cm; Wysokość 
swobodnego upadku: 97 cm.  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
 

7. Piaskownica z siedziskami  

 

Piaskownica kwadratowa z siedziskami. Konstrukcja: drewno klejone, stal 
cynkowana i malowana proszkowo. Odporna na warunki atmosferyczne płyta 
HDPE. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
Wymiary: 271 x 271 cm; Strefa bezpieczeństwa: 571 x 571 cm; Wysokość 
całkowita: 30 cm; Wysokość swobodnego upadku: 30 cm. 
 

8. Bujak - smok 

 

Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. 
Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. Wymiary: 27 x 89 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 389 cm; 
Wysokość całkowita: 82 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt 
zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. 
 

9. Bujak - pies 

 

Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. 
Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. Wymiary: 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 400 cm; 
Wysokość całkowita: 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt 
zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. 
 

10. Bujak dwuosobowy 

 

Dwuosobowy bujak na sprężynie, działający na zasadzie huśtawki. Konstrukcja 
stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Płyty 
ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, 
najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Sprężyny o śr. 20 cm ze 
stali sprężynowej o śr. pręta 2 cm. Wymiary: 145 x 45 cm. Strefa 
bezpieczeństwa: 345 x 245 cm. Wysokość całkowita: 85 cm. Wysokość 
swobodnego upadku: 77 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



11. Bujak Auto 
 

Bujak na dwóch sprężynach, w kształcie auta. Konstrukcja: stal czarna S235JR 
oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez 
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV 
z atestem QUALICOAT. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na 
wilgoć i UV. Sprężyny o śr. 20 cm ze stali sprężynowej o śr. pręta 2 cm. 
Wymiary: 72 x 165 cm. Strefa bezpieczeństwa: 372 x 465 cm. Wysokość 
całkowita: 130 cm. Wysokość swobodnego upadku: 80 cm. Produkt zgodny z 
PN EN 1176-1:2009. 
 

12. Wieże ze zjeżdżalniami ACTIVE 
  

 

Wspinaczka, most linowy, przejście przez tunel i dwie zjeżdżalnie, to tylko część 
atrakcji jakie czekają na dzieci, które będą bawić się na tym dwuwieżowym 
zestawie. Materiał: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta 
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej.  
Wymiary: 402 x 496 cm; Strefa bezpieczeństwa: 702 x 846 cm; Wysokość 
całkowita: 327 cm; Wysokość swobodnego upadku: 120 cm; Produkt zgodny z 
PN EN 1176-1:2009. 
 

13. Równoważnia wisząca  

 

Urządzenie mające na celu doskonalenie sprawności oraz świadomości 
ruchowej dziecka. Drążki do chwytania zmniejszają ryzyko upadku.  Materiał: 
stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.  Belka: drewno 
impregnowane na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 89 x 231 
cm; Strefa bezpieczeństwa: 390 x 529 cm; Wysokość całkowita: 106 cm; 
Wysokość swobodnego upadku: 24 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

14. Bujak – kompas  

Bujak dla czworga użytkowników. Materiał: płyta polietylenowa HDPE 
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 117 x 
117 cm; Strefa bezpieczeństwa: 317 x 317 cm; Wysokość całkowita: 64 cm; 
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt 
zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. 
  

 

15. Karuzela tarczowa 
 

Posiada trzy ramiona zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować 
maksymalne bezpieczeństwo użytkowników. Specyfika materiałowa: 
Konstrukcja: stal malowana proszkowo. 
Podest: płyta ryflowana, aluminiowa. 
Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych nierdzewne,  
od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. 
Kotwienie: zagłębione 75 cm w gruncie. Wymiary: 122 x 122 cm; 
Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm; 
Wysokość całkowita: 69 cm; 
Wysokość swobodnego upadku: 69 cm. 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009. 
 

16. Narożnik ze stolikiem x2 

 

Dwie narożne ławki ze stolikiem. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR 
oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez 
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV 
z atestem QUALICOAT. Siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu 
HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. 
Wymiary: 115 x 115 cm. Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm. Wysokość 
całkowita: 50 cm. Wysokość swobodnego upadku: 30 cm. Wysokość podestu: 
30 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. 
 

17. Ławka wolnostojąca x4 
  

 

Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. 
Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe 
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 
Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o gr. 10 mm o maksymalnej 
odporności na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odporności na ścieranie. 
• wym. 186 x 67 x 80 cm. 

 



18. Lokomotywa 
 

Specyfika materiałowa: 
Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. 
Siedziska: płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna 
na działanie warunków atmosferycznych. 
Podest: płyta antypoślizgowa. 
Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych nierdzewne,  
od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. 
Kotwienie: zabetonowane 70 cm w gruncie. Wymiary: 94 x 196 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 394 x 496 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość 
swobodnego upadku: 99 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
 
 

 

19. Wagonik 
 

Oferta uzupełniająca do lokomotywy. Dostawienie dowolnej ilości oraz w 
dowolnym ustawieniu wagoników za lokomotywą, umożliwia elastyczny 
sposób dopasowania pociągu do indywidualnych placów. Materiał: Stal 
cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE 
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 87 x 
128 cm; Strefa bezpieczeństwa: 387 x 428 cm; Wysokość całkowita: 73 cm; 
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
 
 

20. Huśtawka wagowa 
  

 

Solidna i bezpieczna huśtawka dla 4 osób. Konstrukcja: stal czarna S235JR 
oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez 
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV 
z atestem QUALICOAT. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na 
wilgoć i UV. Wymiary: 38 x 375 cm. Strefa bezpieczeństwa: 238 x 575 cm. 
Wysokość całkowita: 123 cm. Wysokość swobodnego upadku: 76 cm. Produkt 
zgodny z PN EN 1176-1:2009. 

 

 


