
Descriere

Categoria de vârstă Nespecificat

Pietriș de amplasat sub balansoare BP-002 (verde)

1 m x 1 mSuprafață minimă

BP-002Tip produs

Pardoselile  din  cauciuc  anticădere  sunt  utilizate  ca  pardoseli  de  amortizare  destinate  locurilor  de  joacă  pentru  copii,  prevenind
vătămările  corporale  care  ar  putea  fi  cauzate  de  căderea  de  pe  obiectele  de  la  locul  de  joacă.  Acestea  absorb  șocurile  și  sunt
antiderapante.  Datorită  materialului  utilizat,  pardoselile  sunt  permeabile  la  apă,  însă  rezistă  la  substanțe  agresive  și  substanțe
chimice.  Ele  sunt,  de  asemenea,  rezistente  la  intemperii  și  la  radiații  UV  (ceea  ce  le  ajută  foarte  mult  să  își  păstreze  culoarea).
Aceste proprietăți se păstrează într-un interval amplu de temperaturi de la -40 la + 110 °C.
Culorile  standard  ale  pardoselilor  sunt  negru,  roșu  și  verde.  Pardoseala  poate  fi  instalată  pe  platforme  pregătite  cu  pietriș  sau
nisip, cât și pe suprafețe de beton sau bitum. Elementele pardoselii  pot fi  îmbinate cu știfturile din plastic atașate (16 bucăți/m2
furnizate din dotare) sau prin lipire. Toate pardoselile sunt certificate ČSN EN 1177 de renumita autoritate de acreditare TUV SÜD
CZECH și prezintă atestat igienic european valid. Elementele pardoselii pot fi tăiate la dimensiunea necesară în timpul instalării.

Material

Finisaj

Dimensiuni echipament 1 m x 1 m x 0,03 m
Înălţime de cădere liberă:

Suprafață de protecție: EN
Denumire:
Disponibilitate piese de
Certificat de conformitate:

 m

27/5000 conform EN 1177 -
exterior
Furnizat de producător
ČSN EN 1177

Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără înștiințare prealabilă și considerăm că acest aspect va îmbunătăți calitatea. Imaginile sunt oferite exclusiv
cu titlu informativ iar produsele prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizăm momentan. De asemenea, ne rezervăm dreptul la erori de tipar și nu
ne asumăm răspunderea pentru eventualele consecințe. Termeni și Condiții.

Granule din cauciuc cu liant din poliuretan
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Categorie

Locuri de Joacă » Suprafețe de protecție

www.terenuri-bonita.ro

Capacitate încărcătură: Nespecificat
Număr max. de utilizatori: Nespecificat
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