
 
 

FLFJ818 Hajó 

A Hajó tartóoszlopai 3 mm falvastagságú, 80 x 80 mm-es zártszelvényekből állnak, melyek 
fedettek. A fém szerkezei elemek anyaga S235. A tetők és oldalfalak merevítését szolgáló 
zártszelvények 40 x 40 vagy 60 x 40 elemekből állnak, melyek 2 mm falvastagságúak. Ezek a 
szerkezeti elemek hegesztett csomólemezekkel rögzülnek az oszlopokhoz. A mászócsövek 
alapját 1” csövek adják, a mozgatható játékelemek tengelyét 3/4”-os csőszakaszok biztosítják. 
A korrózióvédelem érdekében az acélszerkezet tűzihorganyzott. A végső felületkezelést a két 
rétegben felvitt elektrosztatikus porszórású műanyag (PE) réteg adja, ami rétegenként 80-100 
μm falvastagság növekedést jelent. A fő szerkezeti elemek, oszlopok bevonatának színkódja 
RAL 7006 (bézs), a mászócsövek, korlátok színe RAL 2003 (narancs). A játszóeszközhöz 
kapcsolódó csúszdák rozsdamentes csúszófelülettel és UV álló HDPE oldallemezzel 
rendelkeznek. A csúszda kötőelemei műanyag (PP) csavartakaróval fedettek. A kötélhálós 
részek acél szál megerősítésű, PP műanyag szálból font vandálbiztos kötelek. 

A játszóeszköz oldalfalai, kiegészítő dekorációs elemei UV álló HDPE lapokból készülnek. A 
mintás oldalfalak és a kontúrmart tetőelemek elemek háromrétegű, 15 mm-es falvastagságú, 
szürke – fehér, sárga – fehér,  törtfehér – szürke, lime – fehér, türkiz – fehér, kék –  fehér színű 
HDPE lemezből állnak. A mintázat kialakítása elsősorban a 2 mm vastag külső rétegből 
kontúrmarással történik. A járófelületek kétrétegű 19 mm vastagságú szürke gumírozott 
csúszásgátló HDPE lapból készülnek. 

A játékelemek kötőelemei helyenként műanyag (PP) csavartakaróval fedettek. A kötőelemek 
rozsdamentesek és horganyzottak.   

A Hajó vázszerkezeti elemei 70 cm mély helyszíni betonozással kerülnek telepítésre. 

A Hajó megfelel az MSZ EN 1176-1:2018, MSZ EN 1176-3:2018, MSZ EN 1176-11:2015 számú 
szabványoknak. 

Játszóeszköz funkciói: 

- 4 db mászóalagút, 2 féle hosszúságban (893 mm és 1729 mm) 

- 3 db eltérő méretű csúszda, 150 cm-es, 120 cm-es és 90 cm-es esési magassággal 

- 1 db mászófal 

- 1 db kiforgathatós játék 

- 1 db mászórúd (tűzoltócső) 

- 1 db mászóháló 

- 1 db függőágy 

- 1 db távcső 

- Beépített kalandpálya (egyensúlyfejlesztő láncos gerenda, láncos függőhíd, és mászóalagút) 

- 1 db hajókormány 

- 2 db forgatható ágyú 

- 1 db homokozó terepasztal, melyhez tartozik egy felhúzható csigás elem 



 

- 1 db ferde függeszkedő 

- 1 db kosárlabda palánk 

- 1 db kígyólétra 

- 4 db műanyag (PS) kitekintő ablak (300 mm átmérőjű) 

 

BEFOGLALÓ MÉRET: 823 x 1490 x 494 cm 

BIZTONSÁGI TÉR: 1183 x 1726 cm 

ESÉSI MAGASSÁG: 250 cm 

AJÁNLOTT KORCSOPORT: 3-14 év 

 

 


