
place zabaw

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

swing 0505

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA

BabyCam producent placów zabaw 
i si³owni zewnêtrznych

www.babycam.pl

HUŒTAWKA DWUOSOBOWA 

DODATKOWE UWAGI

Seria swing - bogata oferta huœtawek ciesz¹cych siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród dzieci na placach zabaw. 
Wygodne, bezpieczne siedziska zarówno dla maluchów od 3 roku ¿ycia jak i starszych dzieci osadzone na 
trwa³ej konstrukcji s³u¿yæ im bêdzie przez d³ugie lata. Huœtawki swing ucz¹ maluchy utrzymania równowagi, 
uspokajaj¹ a co najwa¿niejsze sprawiaj¹ im du¿¹ radoœæ. 

?konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;
?

czêœci cia³a;
?wszystkie œruby, wkrêty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
?bezpieczne zaœlepki z trwa³ego materia³u na górze konstrukcji;
?zawiesia ze stali nierdzewnej;
?³añcuch kalibrowany uniemo¿liwiaj¹cy zakleszczenie palców;
?wytrzyma³e atestowane siedzisko;

brak ostrych krawêdzi oraz szczelin które mog³yby umo¿liwiæ zakleszczenia: palców, g³owy i innych 

Dane urz¹dzenia
Strefa bezpieczeñstwa
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Szerokoœæ

Wysokoœæ swobodnego upadku
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?urz¹dzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkê 
akredytowan¹;
?kotwienie na gruncie p³askim na g³êbokoœci 80/70/60 cm;
?urz¹dzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Materia³ Opis [mm]
Gruboœæ warstwy
minimalna [mm]

Kora

Wióry

Piasek

¯wir

Materia³y
syntetyczne

Ze wzglêdu na wysokoœæ swobodnego upadku urz¹dzenia 0505 norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastêpuj¹ce nawierzchnie amortyzuj¹ce 
upadek. W przypadku materia³u sypkiego nale¿y uzupe³niaæ jego poziom, 
konserwacja materia³ów syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji 
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane s¹ w instrukcji monta¿u;

Wielkoœæ ziarna
od 20 do 80

Wielkoœæ ziarna
od 5 do 30

Wielkoœæ ziarna
od 0,2 do 2

Wielkoœæ ziarna
od 2 do 8

300

300

300

300

Atestowane dla wys.
swobodnego upadku

>1300 _

Przestrzeñ minimalna

Dostêpnoœæ czêœci zamiennych Tak 

*Wymiary 
fundamentowania

Masa najciê¿szej czêœci [kg] 
Wymiar najwiêkszej czêœci [cm] 

A,C
A,C
A,C

A,B,C

A,C

28

300x8x8 
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