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Environmental Assurance ISO 14001

EΝ 1305 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟ 4,5μ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
7000 mm
ΥΨΟΣ
4500 mm
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ
 1 ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΣΧΟΙΝΙ
 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΠΟ ΣΧΟΙΝΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
Ελάχιστη διάμετρος
Ελάχιστο ύψος

11000mm
5000 mm

Η βάση του οργάνου αποτελείται από μία (1) μεταλλική κολώνα διατομής Φ152Χ5350mm, η οποία εγκιβωτίζεται
στο έδαφος και σε βάθος 850mm για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση του οργάνου.
Σε όλο το ύψος του οργάνου, υπάρχει τοποθετημένο πλέγμα από σχοινί το οποίο δημιουργεί την κεντρική
δραστηριότητα του παιχνιδιού. Στη μέσα πλευρά του παιχνιδιού υπάρχουν δύο σκάλες και αυτές κατασκευασμένες
από σχοινί, οι οποίες οδηγούν σε μία μεγάλη φωλιά από σχοινί και αυτή εμπλουτίζοντας έτσι τις δραστηριότητες της
αναρρίχησης. Το σχοινί που χρησιμοποιούμε είναι διατομής Φ16 με 6 κλώνους κατασκευασμένο από
πολυπροπυλένιο το οποίο είναι υλικό με μεγάλη αντοχή σε ψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης δεν είναι
απορροφητικό σε νερά, έχει μεγάλη αντοχή σε διάτμηση και εφελκυσμό και πολύ μικρή ελαστικότητα.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες , διάφοροι σύνδεσμοι, βάσεις)είναι από
μαλακό χάλυβα St-37 θερμογαλβανισμένο η ηλεκτρογαλβανισμένο και από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα
οποία έχουν μελετηθεί.
Έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι κατασκευασμένα από
πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο.
Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα.
Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης.
ΠΑΚΤΩΣΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για την συναρμολόγηση και πάκτωση του οργάνου ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την διευκόλυνση σας.
Το συγκεκριμένο όργανο συμμορφώνεται με τις διεθνής προδιαγραφές ΕΝ 1176-1-5
Η εταιρία μας έχει σε εφαρμογή σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς
προτύπου ΕΝ ISO 9001: 2000 ενώ παράλληλα εφαρμόζει και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001-2004
Ο τεχνικός της Εταιρίας
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