
 
 

FLFJ002 Kéttornyú kombinált játszóvár 

A kéttornyú játszóvár 8 db tartóoszlopa 3″-os, 4,05 mm falvastagságú csőből készül. A korlátok 
és feljárók 3,2 mm falvastagságú 1″, 5/4″ és 6/4″ csőből készülnek. A hegesztett szénacél 
(S235) oszlopok edényfenékkel fedettek. A járófelület tartószerkezetét adó trepnik 60 x 40 x 
2 mm-es zártszelvényekből készülnek, amik a hozzájuk hegesztett ívelt lemezalkatrészekkel 
rögzülnek a tartóoszlopokhoz. A mászóköves feljáró elem tartószerkezete 40 x 40 x 2 mm 
hegesztett zártszelvény szerkezet. A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet 
tűzihorganyzott. A végső felületkezelést a két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású 
műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 μm bevonatot képez. Az oszlopok 
bevonatának színkódja RAL 7006 (bézs), a korlátok, trepnik és feljáróké 7006 (bézs) / RAL 6018 
(zöld) / RAL2 1108070 (lime) / RAL 7045 (szürke) / RAL 2003 (narancs). 

A játszóeszköz oldalfala, tetőszerkezete, feljáró, csúszda és járólap része UV álló HDPE 
lemezekből készül. Az egyrétegű, 15 mm vastagságú narancs színű HDPE lemezből kialakított 
tető és korrugált csövet tartó oldalfal kontúrmart, szélei kerekítettek. A mintás oldalfalak, 
oromfalak, a feljáró 15 mm-es falvastagságú, lime-fehér színű HDPE lemezből készülnek. A 
mintázat kialakítása a 2 mm vastag lime színű rétegből kontúrmarással történik. A járólapok 
kétrétegű szürke-fekete 19 mm vastagságú csúszásgátló HDPE lapból készülnek. A 16 mm 
átmérőjű kötélháló elemeit két részből álló fröccsöntött műanyag (PA) csomópontok kötik 
össze. 

A vandálbiztos kötélháló menetes végződéssel kapcsolódik a kötéltartó kerethez.A 
játszóvárhoz egy egyrétegű HDPE lemezekből álló, rozsdamentes csúszófelülettel rendelkező 
csúszda csatlakozik. Beülő magassága 150 cm. A csúszda kötőelemei műanyag (PP) 
csavartakaróval fedettek. 

A vár két tornyát egy játékelemként funkcionáló 147,5 cm hosszú, műanyag (PP 600 SN8) 
korrugált cső köti össze.  

A mászóköves feljáró műgyanta elemei két ponton rögzülnek a meredek játékelemhez. A 
forgatható OXO játék elemei extrúziós fúvással készülnek HDPE-ből. 

A kombinált játszóvár elemei három különböző geometriájú műanyag (6G-H) csőbilinccsel 
csatlakoznak az oszlopokhoz. 

A kötőelemek rozsdamentesek és horganyzottak.   

A játszóvár megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-3:2018 számú szabványoknak. 

 

BEFOGLALÓ MÉRET:  405 x 359,4 x 332,5 cm 

BIZTONSÁGI TÉR (GYÖNGYKAVICCSAL): 785 x 675 cm 

ESÉSI MAGASSÁG: 150 cm 
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