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Piotrków Trybunalski, dn. 30.07.2014 r. 
 

Załącznik Nr 1 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego) 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

1. Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego 

programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 8 zlokalizowanego przy ulicy 

Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze 

ewidencyjnym 105, obręb 22 wg dokumentacji projektowej dołączonej przez 

zamawiającego. 

2. Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego 

programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 3 zlokalizowanego przy ulicy 

Wysokiej 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze 

ewidencyjnym 460, obręb 14, wg dokumentacji projektowej dołączonej przez 

zamawiającego 

Informacje podstawowe na podstawie których maja zostać wykonane place zabaw:  

 

 konstrukcja montowanych urządzeń placu zabaw powinny być wykonana  

z elementów metalowych ocynkowanych ogniowo i malowana proszkowo lub innymi 

farbami akrylowymi,  

 elementy zabawowe – katalogowane powinny dysponować aktualnym certyfikatem 

bezpieczeństwa,  

 sprzęt rekreacyjny powinien: dysponować co najmniej trzyletnim okresem gwarancji,  

 być stworzony z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodny z Polskimi Normami oraz 

warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach,  

 sprzęt rekreacyjny powinien być umieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób 

umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa między urządzeniami,  

 montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.  

 Wymiary urządzeń określone poniżej mogą się różnić o +/- 10%. 

 Dopuszcza się profile zamknięte urządzeń zabawowych o wymiarze minimalnym 60x60 mm 

lub ø 60. 
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Zakres opracowania: 

1. Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu 

„RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 8 zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 8  

w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 105, obręb 22 wg 

dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego. 

Zakres robót obejmie: 

 Pokrycie powierzchni placu zabaw:  

 nawierzchnią syntetyczna bezpieczną, przepuszczalna dla wody na której zostanie 

zamontowany sprzęt rekreacyjny (strefy bezpieczeństwa), amortyzująca upadek 

dziecka  z wysokości 1,50 m piankowa lub gumową w kolorze pomarańczowym  

w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – lub zielonym z uwagi iż teren znajduje się  

w strefie podległej Konserwatorowi Zabytków. Dopuszcza się również nawierzchnię 

lub o podobnych parametrach, zgodna z Polskimi normami  - 248 m2 

 nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub innej nawierzchnią syntetyczną  

w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, lub 

zielonym z uwagi iż teren znajduje się w strefie podległej Konserwatorowi Zabytków. 

Dopuszcza się również nawierzchnię o podobnych parametrach, zgodna z Polskimi 

normami (strefy ścieżek)– 36 m2 

W przypadku zastosowania nawierzchni w kolorze zielonym powinna ona mieć inny 

odcień niż zastosowana nawierzchnia pod strefy bezpieczeństwa 

 Wykonanie zieleni towarzyszącej w postaci trawnika naturalnego – 206 m2 

 W zachodniej części placy zabaw należy nasadzić szpaler z krzewów gatunku THUJA 

„Szmaragd”. Gęstość nasadzenia  w rzędzie 0,8 – 1,2 m, pozostałą cześć uformować 

ok. 5 cm poniżej nawierzchni poliuretanowej i osiać trawą lub wyłożyć trawę z rolki 

wg założeń inwestora. 

 Naprawa uszkodzonych przęseł ogrodzenia (uszkodzone są wszystkie przęsła) 

 Montaż urządzeń zabawowych  

W zakres prac wyposażeniowych placu wejdą następujące urządzenia: 

 Zestaw rekreacyjny trzywieżowy – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

Wysokość swobodnego upadku: 1500 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 60,1 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 32 mb 

  

Konfiguracja:  
1. Wieża z daszkiem szt 3  
2. Zjeżdżalnia szt 2  
3. Schodki szt 1   
4. Pochylnia linowa szt 1  
5. Mostek szt 1  
6. Rura wspinaczkowa szt 2  
7. Balkon szt 1  
8. Tunel rurowy szt 1 
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 konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm  

 dach i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami 

rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci lub 

wypełnienia ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm  

 poręcze, tunel rurowy, rura wąż i rura zjazdowa wykonane ze stali nierdzewnej  

 ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE  

 podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej, 18 mm  

 podłoga pomostu linowego i wejścia z lin stalowo polipropylenowych  

 

 Zestaw Lokomotywa – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

Wysokość swobodnego upadku: 800 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 22 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 19 mb 
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 konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm  

 dach i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami 

rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci lub 

wypełnienia ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm 

 rura do przechodzenia ze stali nierdzewnej  

 podłoga ze sklejki antypoślizgowej 18 mm  

 ławeczka z tworzywa HDPE  

 elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane 

 Przeplotnia – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

Wysokość swobodnego upadku: 1500 mm 

Pole strefy bezpieczeństwa: 25,92 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20,4 mb  

 

  
 

 
 

 konstrukcja skręcana z rury średnicy 60 mm  

 szczeble z rury średnicy 33 mm  

 całość cynkowana ogniowo i malowana 

 Zjeżdżalnia – 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobne  

Wysokość swobodnego upadku: 1600 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 29,23 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 23,2 mb 
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 konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm 

 blacha ześlizgu nierdzewna 

 stopnie ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej 18 mm 

 wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi 

wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci lub wypełnienia ze sklejki 

wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm 

 w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane 

 

 Huśtawka wagowa – jak na zdjęciu lub podobna  

Wysokość swobodnego upadku: 850 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 16,72 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 16,4 mb 
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 belka z rury średnicy 60 mm  

 podpora z rury średnicy 48 mm  

 ważka łożyskowana ślizgowo  

 uchwyty ze stali nierdzewnej  

 amortyzatory gumowe pod siedziskami  

 siedziska gumowane albo z tworzywa HDPE 

 

 Urządzenie ruchowe „młynek” – jak na zdjęciu lub podobne 

Wysokość swobodnego upadku: 460 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 12,95 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 14,4 mb  
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 konstrukcja z profilu 80x40 mm  

 uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm  

 bieżnia drewniana lub plastikowa  

 urządzenie posiada miejsca do okresowego smarowania łożysk 

 

 Huśtawka wahadłowa – jak na zdjęciu lub podobna 

Wysokość swobodnego upadku: 1250 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 21,17 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20,4 mb 

 
 

 
 

 
 podpory z profilu zamkniętego 70x70 mm, cynkowane ogniowo i malowane  

 łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm  

 belka z profilu 70x70 mm, cynkowana ogniowo i malowana  

 huśtawka łożyskowana tocznie  

 siedziska typu deseczka  

 

 Huśtawka „bocianie gniazdo” – jak na zdjęciu lub podobna 

Wysokość swobodnego upadku: 1250 mm  

Pole strefy bezpieczeństwa: 21,17 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20,4 mb 
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 podpory z profilu zamkniętego 70x70 mm, cynkowane ogniowo i malowane  

 łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm  

 belka z profilu 70x70 mm, cynkowana ogniowo i malowana, skręcana z podporami  

 huśtawka łożyskowana tocznie  

 ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE  

 siedzisko typu G  o średnicy 900-1200 mm 

 

 Ławka z oparciem – 4 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

Pole strefy bezpieczeństwa: 7 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa: 11 mb 

 
 

 
 
 

 konstrukcja z kątownika 35x35 mm  

 listwy metalowe cynkowane ogniowo i malowane 35x100x1800:2000 mm do 

łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne  
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 Kosz na śmieci – 3 szt. – jak na zdjęciu lub podobne  

 

 

 konstrukcja z rury o średnicy 33 mm i blachy 1,5 mm  

 kosz cynkowany ogniowo i malowany proszkowo  

 kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie 

powraca do pionu  

 

 Regulamin placu zabaw – 1 szt.- jak na zdjęciu lub podobne 

Tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Regulamin 

powinien posiadać zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły 

lub do osoby przez niego upoważnionej, jak również numery telefonów alarmowych. Dodatkowa 

informacja o treści „Szkolny plac zabaw wybudowany w ramach programu Rządowego ”RADOSNA 

SZKOŁA”. 

 

 

 tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (o wymiarach 1000x600 mm)  

 konstrukcja z rury o średnicy 42 mm  

 ramka z kątownika 20x20 mm  

 konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo 
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2. Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu 

„RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Wysokiej 28/38 w Piotrkowie 

Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 460, obręb 14, wg 

dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego 

 

Zakres robót obejmie: 

 Pokrycie powierzchni placu zabaw:  

 nawierzchnią syntetyczna bezpieczną, przepuszczalna dla wody na której zostanie 

zamontowany sprzęt rekreacyjny (strefy bezpieczeństwa), amortyzująca upadek 

dziecka  z wysokości 1,50 m piankowa lub gumową w kolorze pomarańczowym  

w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange, lub o podobnych parametrach, 

zgodna z Polskimi normami  - 263 m2 

 nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub innej nawierzchnią syntetyczną  

w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, lub  

o podobnych parametrach, zgodna z Polskimi normami (strefy ścieżek)– 33 m2 

 Wykonanie zieleni towarzyszącej w postaci trawnika naturalnego – 119 m2 

 Montaż urządzeń zabawowych  

 

W zakres prac wyposażeniowych placu wejdą następujące urządzenia: 

 Zestaw rekreacyjny czterowieżowy – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

 

Wymiary:  

Wys. - 3,40 m  

Szerokość – 4,80 m 

Długość – 6,30 m 

Liczba użytkowników – 10 osób  

Wysokość swobodnego upadku – h=1,35m  

Strefa bezpieczeństwa – 9,30x7,80m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-

EN 1176-1:2009 tab.F1) 

Materiały: 

 Wieża posiada konstrukcję główną zbudowaną z profilu zamkniętego 60x60x3mm, podesty 

wież wykonane z profilu 60x40x3mm, podłoga ze sklejki wodoodpornej gr. 20mm. 
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 Pomost podwieszany do konstrukcji stalowej, poręcze wykonane z profilu zamkniętego 

60x40x3mm do których za pomocą łańcucha kwasowego (oczko Ø28mm) podwieszony jest 

podest wykonany z kantówki 50x50mm,  

 Pomost łukowy stały o konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 60x40x3mm, podest ze 

sklejki wodoodpornej gr.20mm.  

 Tunel – rura Ø60cm wykonana z blachy 2mm.  

 Schody o konstrukcji stalowej, stopnie ze sklejki. 

  Zjazd strażacki wykonany z rury kwasoodpornej Ø40mm.  

 Zjeżdżalnia o konstrukcji stalowej – ślizg wykonany z blachy kwasoodpornej 1,5mm  

 Pokrycie wież wykonane ze sklejki wodoodpornej 10mm.  

 Barierki wież wykonane z rur stalowych Ø30x2,8mm z wypełnieniem z rur Ø25x2mm.  

 Pochylnia o konstrukcji stalowej z profilu 60x40x3mm podest ze sklejki wodoodpornej 

gr.20mm.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamentem 

stosowanym pod każdy słup konstrukcyjny wieży stosujemy postument lub wylewkę 50x50x30cm. 

Górna powierzchnia bloku betonowego powinna znajdować się 0,4m pod płaszczyzną zabawy 

Elementy zestawu:  

Wieża z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej – 4 szt.  

Pomost podwieszany o konstrukcji stalowej (podest drewniany) – 1 szt.  

Pomost łukowy o konstrukcji stalowej (podest ze sklejki) – 1 szt.  

Tunel rura Ø60 o konstrukcji stalowej – 1szt.  

Przeplotnia wejście po linach o konstrukcji stalowej – 1szt.  

Pochylnia o konstrukcji stalowej (podest ze sklejki) – 1szt.  

Schody o konstrukcji stalowej (stopnie ze sklejki) – 1szt.  

Zjazd strażacki o konstrukcji stalowej – 1szt.  

Zjeżdżalnia (ślizg) o konstrukcji stalowej – 1szt. 

 

 Huśtawka wagowa czteroosobowa – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

 
Materiały:  

 Konstrukcja główna zbudowana z profilu 60x60x3, drążek pod huśtawkę wagową wykonano z 

rury stalowej Ø60mm  

 Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm lub alternatywnie z płyty HDPE. 

Poręcze stalowe z rury Ø25mm.  

Wymiary:  

Wys. – 0,70 m  

Szerokość – 3,00 m  

Długość – 3,00 m  

Liczba użytkowników – 4 osoby  

Wysokość swobodnego upadku – h=1,20 m 

 Strefa bezpieczeństwa – 6,00x5,00 m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, 

gumowa (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz 

PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  
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Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Huśtawka – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

 

Wymiary:  

Wys. – 2,30 m  

Szerokość – 2,00 m  

Długość – 2,90 m  

Liczba użytkowników – 2 osóby  

Wysokość swobodnego upadku – h=1,40m  

Strefa bezpieczeństwa – 6,00x7,10 m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-

EN 1176-1:2009 tab.F1)  

Materiały:  

 posiada boczne słupki wykonane z profilu stalowego 60x60x2mm oraz belkę wykonana  

z rury stalowej RK70x6. Łańcuchy stalowe nierdzewne oczko Ø28mm. Siedzisko gumowe  

z wkładem aluminiowym.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 Urządzenie ruchowe „młynek” –2 szt. -  jak na zdjęciu lub podobne 

 

Wymiary:  
Wys. – 1,10m  
Szerokość – 0,50 m  
Długość – 0,70 m  
Liczba użytkowników – 4 osoby  
Wysokość swobodnego upadku – h= 0,60 m  
Strefa bezpieczeństwa – 3,70x3,50m  
Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa, 
trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177 oraz PN-EN 1176-
1:2009 tab.F1)  
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Materiały: 

 Słupki wykonane ze stalowych rur ø60,3x5. Dołem słupki zakotwione są w betonowym 

fundamencie. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe farbami 

posiadającymi aktualny atest Instytutu Higieny. 

Bieżnia wykonana z deszczułek ze sklejki wodoodpornej gr. 32 mm. Sklejka zabezpieczona przed 

wpływem warunków atmosferycznych środkami posiadającymi aktualny atest Instytutu Higieny. 

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki o wymiarach 1,0x0,7x0,3 

m. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią 

zabawy. 

 

 Stół do gry w szachy 

 

Materiały: 

 Podpory stalowe z profili zamkniętych RK 80x2, rama blatu z profili RP 60x40x2 i blat  

z płyty wodoodpornej. Dołem podpory zakotwione są w betonowym fundamencie.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Ławka z oparciem – 4 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

 

 

 

Wymiary:  

Wys. – 0,84 m  

Szerokość – 0,50 m Długość – 2,00 m  

Wysokość do siedziska – 0,52 m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, 

żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z 

normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-

1:2009 tab.F1)  

 

Wymiary:  

Wys. – 0,76 m  

Szerokość – 1,80m  

Długość – 1,80 m  

Liczba użytkowników: 4 osoby  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, 

gumowa lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 

1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  
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Materiały:  

 Ławka „Julek” posiada konstrukcje z rury o 45, stal pomalowana farbami fasadowymi 

proszkowymi, siedzisko i oparcie ze sklejki wodoodpornej 32mm.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Kosz na śmieci – 3 szt. – jak na zdjęciu lub podobne  

 

Materiały: 

 Kosz na śmieci posiada konstrukcje z rury o 45 i blachę perforowaną 1mm, malowany 

proszkowo  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi. 

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna 

powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Regulamin placu zabaw – 1 szt.- jak na zdjęciu lub podobne 

Tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Regulamin 

powinien posiadać zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły 

lub do osoby przez niego upoważnionej, jak również numery telefonów alarmowych. Dodatkowa 

informacja o treści „Szkolny plac zabaw wybudowany w ramach programu Rządowego ”RADOSNA 

SZKOŁA”. 

 

  

Wymiary:  

Wys. – 2,15 m  

Szerokość – 0,70 m  

Długość – 0,05 m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa 

lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz 

PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  

 

 

Wymiary:  

Wys. – 1,10 m  

Szerokość – 0,31 m  

Długość – 0,50 m  

Pojemność ok. 38l.  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, 

gumowa lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 

1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  
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Materiały:  

 Regulamin placu zabaw posiada konstrukcję z rury o 45 pomalowana jest farbami 

fasadowymi proszkowanymi, tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej 900x500x10mm. 

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Trap ruchawy  – jak na zdjęciu lub podobne  

 
 

Wymiary:  

Wys. – 1,00 m  

Szerokość – 0,70 m  

Długość – 3,00 m  

Liczba użytkowników – 3 osób  

Wysokość swobodnego upadku – h=1,00 m  

Strefa bezpieczeństwa – 6,00x3,70 m Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub 

trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  

Materiały:  

 Trap ruchowy posiada konstrukcję główną zbudowaną ze stalowej rury Ø60,3x3,6 mm.  

 Poręcze wykonane z rury Ø60,3x3,6 mm. – elementy ruchome trapu wykonane są  

z kantówki drewnianej 90x90mm podwieszanej za pomocą łańcuchów do konstrukcji 

drewnianej.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamentem 

stosowanym pod każdy słup konstrukcyjny stosujemy postument lub wylewkę 60x60x40cm. Górna 

powierzchnia bloku betonowego powinna znajdować się 0,4m pod płaszczyzną zabawy. 

 

 Karuzela z kierownicą  – jak na zdjęciu lub podobne 
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Wymiary:  

Wys. – 0,70 m  

Szerokość – 1,80 m  

Długość – 1,80 m  

Liczba użytkowników – 4 osoby  

Wysokość swobodnego upadku – h=0,70 m Strefa bezpieczeństwa – ø 5,80 m Wymagana 

nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz 

PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)  

Materiały:  

 Karuzela czteroramienna „Marzena” posiada konstrukcję ramion oraz słupa z rury Ø90mm  

 Karuzela jest łożyskowana tocznie  

 Siedziska wykonane z płyty HDPE. Poręcze stalowe z rury Ø25mm.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia 

bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy. 

 

 Urządzenie „małpi park” – jak na zdjęciu lub podobne 
 

 
 
Wymiary:  

Wys. – 1,90 m  

Szerokość – 2,69 m  

Długość – 3,09 m  

Liczba użytkowników – 6 osób  

Wysokość swobodnego upadku – h=1,90 m  

Strefa bezpieczeństwa – ø 6,40m  

Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-

EN 1176-1:2009 tab.F1)  

Materiały:  

 Małpi park posiada konstrukcję główną z profili zamkniętych RK 60x3.  

 Belki poprzeczne wykonane z profili zamkniętych RK 60x3.  

 Przeplotnia wykonana z lin polipropylenowych z wkładem stalowym Ø16mm zamocowanych 

do belek poprzecznych i słupków.  
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 kółka gimnastyczne zamocowane na łańcuchu stalowym nierdzewnym o oczku Ø28mm lub 

linie polipropylenowej z wkładem stalowym Ø16mm 

 Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. 20mm (lub większej) 

zamocowanej do słupków i kamieni wspinaczkowych z certyfikatem CE.  

 Lina do wspinania i drabinka linowa wąska z liny propylenowej ( z wkładem 

stalowym)Ø16mm zamocowanej do belki poprzecznej i fundamentów betonowych.  

 Drabinka linowa szeroka zbudowana z lin polipropylenowych (z wkładem stalowym)Ø16mm 

zamocowanych do słupków.  

 Górna część zestawu nosi nazwę „sieć pajęcza”  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, 

natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi. Fundamentem 

stosowanym pod każdy słup konstrukcyjny stosujemy postument lub wylewkę 50x50x30cm. Górna 

powierzchnia bloku betonowego powinna znajdować się 0,4m pod płaszczyzną zabawy. 


