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5.05  TWIERDZA  JD-761 

Wymiary (m) wys x szer x dł 3,30 x 5,00x 6,80m 
Obszar bezpiecznej obwiedni  8,00 x 10,60m 
Wysokość swobodnego upadku  HIC 2,10m 
Wymagana nawierzchnia  amortyzująca:  

piasek/Ŝwirek/ kora/guma 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  m2 
Głębokość posadowienia  50cm 
Masa   
Przeznaczenie  Plenerowe place zabaw 
Części zapasowe  Dostępne u producenta  
Przedział wiekowy uŜytkowników >6 lat 
Certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 1176-1, 7 

Tak  

Instrukcja uŜytkowania Urządzenie dla większej grupy dzieci ok.10-12 
osób, obejmuje zjeŜdŜanie, wspinanie po 
ściance, kominie z opon, balansowanie na 
równowaŜni, chodzenie po drabinkach, 
pokonywanie róŜnych poziomów podestów.  

 

-urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego 
-słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego   
  przecieranego krzyŜowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie  z drewna klejonego  
-montaŜ do gruntu na  kotwach stalowych ocynkowanych. 
-elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.  
-szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo 
-łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej  
-ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki laminowanej, opcjonalnie z tworzywa  
-ścianka wspinaczkowa ze sklejki laminowanej , opcjonalnie z drewna litego  
-daszki drewniane , opcjonalnie ze sklejki laminowanej , HDPE, lub tworzywa epoksydowego  
-urządzenie montowane na stałe w gruncie. 
 

Elementy składowe zestawu 
nazwa Wymiary /m/ ilość 
WieŜa  wysoka z dachem hp=1,45 h=3,50  2 
WieŜa  niska  z dachem dwuspadowym hp=0,95  h=3,10 2 
Ślizg długi z blachy  L=3,00  1 
Mostek wiszący  L=1,60 1 
Mostek ruchoma bela  L=1,60  1 
Drabinki pionowe wejściowe  H=1,80  
Balustrady pełne  0,60x0,80 6 
Balustrady pełne  0,60x1,60 1 
Ścianka wspinaczkowa  0,85x 1,80 1 
Komin z opon   1 
Rura straŜacka Hp=1,45 1 
Mostek ruchomy wejsciowy 0,80x1,60 1 
Pomost stały  0,80 x 1,60 2 
Podest stały 0,80x0,80 1 
-wyposaŜenie opcjonalne   
Moduł Kółko-krzyŜyk   
Sklepik   
 

 

 
 
 



Karta techniczna 

 

  
 

PRO-SYMPATYK  Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław 
Tel/fax 0713487745   501297954  biuro@prosympatyk.pl   www.prosympatyk.pl 

 

 
 

5.05  TWIERDZA  JD-761 
 

 
 
 
 
Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę,  poniewaŜ wciąŜ 
staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyŜszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.  

 

 

 

 

 

 


