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OPIS URZĄDZEŃ i WYPOSAŻENIA 

 

1. Huśtawka podwójna  - 1 szt.                                                                           

 

Dane techniczne:      

 

Szerokość: 6,50 m 

Długość: 1,92 m 

Wysokość: 2,40 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,10 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 7,40 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 6,50 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok Rzut 

  
 

  

Materiały: 

Elementy stalowe: profile stalowe o przekroju okrągłym Ø 88,9 mm, 

cynkowane  cynkoprimem, malowane proszkowo 

Siedzisko „deseczki”: Wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 

Siedzisko „kosz”: Wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 

Zaślepki: Tworzywo sztuczne 

Łańcuch: Kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach 

samosmarujących bezobsługowych 
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2. Huśtawka ważka - 1 szt. 

 

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,43 m 

Długość: 3,00 m 

Wysokość: 0,93 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 0,91 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 5,00 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 2,50 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok Rzut 

 

 

 
 

 

Materiały: 

Belka huśtawki: profile stalowe, malowane proszkowo 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane 

proszkowo 

Odbojnice: opony pochodzące z recyklingu 

Siedziska: płyty HDPE 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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3. Kiwak podwójny  - 1 szt. 

  

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,33 m 

Długość: 2,02 m 

Wysokość: 0,90 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,36 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 3,25 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 5,02 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok Rzut 

 

 
 
 

 

Materiały: 

Całość urządzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyt, podpory, nogi: tworzywo sztuczne 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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4. Kiwak pojedynczy „zebra”  - 1 szt. 

  

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,29 m 

Długość: 1,18 m 

Wysokość: 0,80 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,83 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 4,18 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 3,29 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok Rzut 

  
 
 

 

Materiały: 

Całość urządzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyt, podpory, nogi: tworzywo sztuczne 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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5. Kiwak pojedynczy „pies” - 1 szt. 

  

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,34 m 

Długość: 0,97 m 

Wysokość: 0,82 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,32 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 3,97 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 3,34 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok  

Rzut 

 
 

 

Materiały: 

Całość urządzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyt, podpory, nogi: tworzywo sztuczne 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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6. Kiwak pojedynczy „skuter” - 1 szt. 

  

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,30 m 

Długość: 0,95 m 

Wysokość: 0,80 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m2 

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – długość: 3,95 m 

Wymagana przestrzeń minimalna – szerokość: 3,25 m 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

Widok Rzut 

  

 

Materiały: 

Całość urządzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyt, podpory, nogi: tworzywo sztuczne 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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7. Zestaw zabawowy  w wersji metalowej - 1 kpl. 

         

 

 

 

 

Dane techniczne: 

− wysokość:     3,30 m 

− szerokość:     6,80 m 

− długość:         9,80 m 

Strefa bezpieczeństwa: 

− szerokość:   10,20 m 

− długość:       13,30 m 

Elementy składowe: 

− ślizg metalowy:          1 szt. 

− trap schodki:              1 szt. 

− pomost stały:             2 szt. 

− pomost wiszący:        1 szt. 

− wieża strażacka:         1 szt. 

− wieża z dachem dwuspadowym:  1 szt. 

− wieża z dachem jednospadowy:   1 szt. 

− wieża z dachem sześciokątnym:   1 szt. 

− ślizg rurowy:                                 1 szt. 
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Materiały: 

Elementy nośne: stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo 

Elementy drewniane: drewno sosnowe toczone cylindrycznie, impregnowane 

ciśnieniowo 

Ślizgawka: laminat 

Dachy bariery ochronne: sklejka drewna liściastego, wodoodporna, pokryta filmem 

melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki 

atmosferyczne 

Trapy: sklejka drewna liściastego, wodoodporna, antypoślizgowa 

Elementy mocowań: stal węglowa konstrukcyjna malowana proszkowo lub 

ocynkowana 

Połączenia śrubowe: elementy ocynkowane zabezpieczone plastikowymi kapslami, 

poprawiającymi bezpieczeństwo 

Zaślepki słupów: tworzywo sztuczne 
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8. Regulamin placu zabaw – 1 szt. 

 

 
 

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,10 m 

Długość: 0,60 m 

Wysokość: 2,00 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy 

Wysokość swobodnego upadku: nie dotyczy 

Głębokość posadowienia: -0,60 m 

 

 

Widok Rzut 

 
 

 

Materiały: 

Fundamenty: Beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal cynkowana kąpielowo 

Nogi: Drewno klejone trójwarstwowo, malowane lakierobejcą na kolor 

zielony, zaokrąglone na krawędziach, o przekroju 90x90 mm 

Tablica: Spieniona płyta PCV 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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9. Ławka parkowa  - 10 szt. 

 

   

 

Dane techniczne: 

 

Długość desek: 180  cm 

Wysokość siedziska: 40 cm 

Wysokość całkowita: 70 cm 

Grubość desek: min. 3,2 cm 

Możliwość zakotwienia: tak  

 

Materiały: 

Konstrukcja ławki: rury stalowe fi 60 mm malowana proszkowo w kolorze 

czarnym 

Siedzisko i oparcie: z drewna liściastego, frezowane i polerowane, dwukrotnie 

pokryte impregnatem w kolorze mahoń 

Mocowanie desek do konstrukcji: śruby zamkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

10. Ławostoły - 3 kpl. (dostawa Inwestora) 

 

 

Dane techniczne: 

 

Szerokość  całkowita: 150 cm 

Długość: 165 cm 

Szerokość stołu 64 cm 

Wysokość: 72 cm 

Grubość deski: 3,0 cm 

 

Materiały: 

Całość urządzenia: Drewno sosnowe skręcane śrubami zamkowymi 

Zabezpieczenie drewna: impregnacja 
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11. Stojaki na rowery spirala - 2 szt. (dostawa Inwestora) 

 

 
 

Dane techniczne: 

 

Szerokość: 0,33 m 

Długość: 1,95 m 

Wysokość: 0,30 m 

Liczba stanowisk: 8 jednostronnie 

 

Materiały: 

Elementy stalowe: Rura fi 50 mm, fi 20 mm ocynkowana ogniowo 

Mocowanie: Kołki rozporowe 
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12. Kosz na śmieci do wbetonowania  -  5 szt. (dostawa Inwestora) 

 

   

 

 

Dane techniczne: 

 

Wysokość całkowita: 70 cm po wkopaniu 

Długość desek: 50 cm 

Średnica w środku: 30 cm 

Długość całkowita nogi: 100 cm 

Pojemność wkładu: 30 l 

 

Materiały: 

Konstrukcja kosza:: stal malowana proszkowo 

Deski: z drewna liściastego, frezowane i polerowane, dwukrotnie 

pokryte impregnatem mocowane na obręczach stalowych 

Zakończenie słupka: zaślepka 

Wkład: Stalowy z popielnicą, malowany proszkowo w kolorze 

czarnym 
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