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Zestaw wspinaczkowy z dwiema wieżami z czego jedna jest  

zadaszona. Urządzenie składa się ze zjeżdżalni falistej, trapu 

wejściowego z liną, rury strażackiej, ścianki linowej, mini 

tunelu łączącego obie platformy, ścianki wspinaczkowej 

oraz drążków do przewrotów. Konstrukcja zestawu została 

wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 

ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni  

z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE. 

 

Zestaw zawiera: 

 1 Wieżę czteroboczną zadaszoną 

 1 Wieżę czteroboczną  

 1 Zjeżdżalnię z falistym zjeździe 

 1 Tunel łączący dwie wieże 

 1 Ściankę linową pionową 

 1 Drabinkę wejściową prostą 

 1 Rurę strażacką 

 1 Trap wejściowy z liną 

 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami 

 1 Drążek do przewrotów 

 

Dane techniczne 

 Długość urządzenia: 4,7 m 

 Szerokość urządzenia: 3,90 m 

 Wysokość urządzenia: 2,86 m 

 Wysokość swobodnego upadku: 2 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 50 m
2
 

 

Wymagania prawne 

 Normy bezpieczeństwa EN 1176-1 i EN 1176-3 

 Urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 1176-1 oraz EN1176-3 wydany 

przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. (nie dopuszcza się deklaracji 

zgodności wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urządzenia) 

 

Materiały  

 Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. 

kwadratowych, prostokątnych itp.) 

 Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza 

się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.) 

 Siatki, drabinki - lina zbrojona 16mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz 

szczeble drabinek: tworzywo sztuczne 

 Zjeżdżalnia – ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19mm 

 

Zabezpieczenia  

Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby 

proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu 

epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami  

z tworzywa. 
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Część rysunkowa 
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