
Opis urządzeń 

 

1. Piaskownica 

 

 



 
Piaskownica z budką  

- Elementy ścian z kolorowego PEHD o gr. co najmniej 15mm 

- Daszek z polietylenu formowanego rotacyjnie 

- Minimum 2 gry na ścianach budki 

- Nogi wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki 

atmosferyczne. 

  



2. Urządzenie zabawowe 

 



 
 

Urządzenie zabawowe wykonane i wyposażone: 

- Elementy ścian z kolorowego PEHD o gr  co najmniej15mm 

-  2 daszki z polietylenu formowanego rotacyjnie 

- minimum 2 gry na ścianach budki 

- Nogi wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki 

atmosferyczne. 

- Schodki wejściowe 2 stopnie 

- Bulaj na jednej ze ścian 

- Ślizg  

- Podest linowy – liny polipropylenowe o średnicy co najmniej16 mm z 

rdzeniem stalowym 

- Mostek podwieszony na linach 
 

  



3. Huśtawka  

 
 



Huśtawka dwustanowiskowa wykonana i wyposażona: 

- Drewno drzew iglastych o przekroju co najmniej 90x90 mm, 

bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie 

odpornymi na wodę. 

- Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych 

kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo. 

- konstrukcja ze stali ,Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i 

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. 

- Podwójnie ułożyskowane zawieszenia ze stali nierdzewnej poza 

wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi 

pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha 

- Bezpieczne siedzisko o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną 

pokryte miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach co najmniej 

fi.6 mm ze stali nierdzewnej. 

- Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą, zawieszone 

na łańcuchach co najmniej fi.6 mm ze stali nierdzewnej. 

  



4. Stolik 

 

 

  



Stolik z dwoma ławeczkami wykonany z: 

- konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i 

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. 

- blat i ławeczki wykonane z kolorowego PEHD o gr. co najmniej 15mm 

 



5. Bujak

 
 

 



Bujak wykonany 

- elementy wykonane z kolorowego PEHD o gr. co najmniej 15mm 

- Sprężyna bujaka ze stali sprężynowej o średnicy co najmniej 200 mm , a 

średnica pręta z którego jest wykonana co najmniej 20 mm. Sprężyny oraz 

ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi, odpornymi na UV. 

 


