
 
 

FLFJ023 Bagolyvár 

A Bagolyvár 16 db tartóoszlopa 2 mm falvastagságú, 80 x 80 mm-es rozsdamentes (1.4301)  
zártszelvényekből áll, melyek fedettek. A korlátok, mászólétra 3,2 mm falvastagságú 1″-os és 
5/4”-os (S235) csőből, a járófelület tartószerkezetét adó trepnik és egyéb szerkezeti elemek 
pedig 60 x 40 x 2 mm-es és 40 x 40 x2  mm-es rozsdamentes zártszelvényekből és 40 x 20 mm-
es S235 szénacélokból készülnek, amik a hozzájuk hegesztett lemezalkatrészekkel rögzülnek a 
tartóoszlopokhoz. A rozsdamentes korlát csúszda 2 mm falvastagságú 5/4” csőből áll. A 
rozsdamentes oszlopok, csövek és szelvények kivételével, az többi szerkezeti elem a 
korrózióvédelem érdekében tűzihorganyzott. Ezeken az elemeken a végső felületkezelést a 
két rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-
100 μm bevonatot képez, melyeknek színkódja korlátok, feljárók esetén a következő 
színekben elérhetőek: RAL 7016 (antracit) / RAL2 1108070 (lime) / RAL 2003 (narancs). 

A játszóeszköz oldalfala, tetőszerkezete, feljáró, abakusz, csúszda és járólap része UV álló 
HDPE lemezekből készül. A mintás oldalfalak, kontúrmart tetőelemek és a függőleges feljáró 
elemek háromrétegű, 15 mm-es falvastagságú, lime-fehér / bézs-barna / törtfehér-szürke 
színű HDPE lemezből készülnek. A mintázat kialakítása a 2 mm vastag „felső” rétegből 
kontúrmarással történik. A járólapok kétrétegű szürke-fekete / szürke-fekete 19 mm 
vastagságú csúszásgátló HDPE lapból készülnek. 

A játszóvárhoz egy 120 cm beülő magasságú csúszda csatlakozik, ami rozsdamentes 
csúszófelületű, egyrétegű narancs  színű HDPE lemezekből áll. A csúszda kötőelemei műanyag 
(PP) csavartakaróval fedettek. 

A vár másik csúszdája egy rozsdamentes csőcsúszda, melynek beülési magassága 330 cm. 

A várhoz tartozik továbbá egy rozsdamentes korlát-csúszda, távcső, valamint pihenési célokat 
szolgáló játékelemek (rugalmas (TPE) hinta és pad). 

A vár felső, zárt részén két különböző méretű (⌀360, ⌀530) 3 mm vastagságú buborék ablak 
(PS) biztosítja a jobb kilátást, valamint növeli a játkékélményt. 

A kötőelemek rozsdamentesek.   

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

 

BEFOGLALÓ MÉRET: 673 x 663 x 527 cm 

BIZTONSÁGI TÉR: 1076,2 x 818,9 cm 

ESÉSI MAGASSÁG: 150 cm 

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 3-14 év 
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