TECHNICAL SPECIFICATION
KARTA TECHNICZNA
Armed rope pyramid net – 2,7 m Piramida z liny zbrojonej - 2,7 m
Dimensions – height x width x length
270 x 280 x 280 cm

Wymiary - wys. x szer. x dł.

Weight – anchor set x pole x net
29 x 25 x 46 kg

Waga – zestaw kotew x maszt x siatka

Dimensions of pole – height x width x thickness
290 x 10,2 x 0,5 cm

Wymiary masztu - wysokość x szerokość x grubość

Minimal dimensions of falling space
580 x 580 cm

Minimalne wymiary przestrzeni upadku

Free height of fall
<150 cm
sand, gravel, synthetic surface

Wysokość swobodnego upadku

Surface
Nawierzchnia

piasek, żwirek, nawierzchnia syntetyczna

Minimal area of falling space
340 000 cm²

Minimalna powierzchnia przestrzeni upadku

Depth of foundation
110 cm
20 children

Głębokość posadowienia

Maximum number of children on the device
Maksymalna liczba dzieci na urządzeniu

20 dzieci

Proposed user age range

age of 3-12

Proponowany przedział wiekowy użytkowników

3-12 lat

Certificate of compliance
Certyfikat zgodności z normą

EN 1176-1, EN 1176-7, EN 1176-11

Product code
360.027.00x.00x

Kod produktu

Description Opis:
•
•
•
•
•

pole - powder coated steel maszt – stal malowana proszkowo
armed rope Ø 16 mm liny zbrojone Ø 16 mm
device permanently mounted in the ground urządzenie montowane na stałe w gruncie
net with aluminium connectors siatka z łącznikami aluminiowymi
ropes available in other colors możliwość zamówienia lin w innych kolorach

TECHNICAL DRAWINGS RYSUNKI TECHNICZNE

PACKING INFORMATION INFORMACJE DOTYCZĄCE PAKOWANIA
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