Gronxador

Combo 4

Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a
l'abrasió, corrosió i molt resistents a la intempèrie.
Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb
tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur.
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JL2240000

En el cas d’estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen
en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.
Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d’alta densitat que es caracteritza per la
seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta
resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.
Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
Cadenes: trams de 5mm d'acer inoxidable AISI304.
- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.
Peça més gran (mm): 2540X90X90/ Peça més pesada (Kg): 36,2
ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Funcions Lúdiques:

Variants:

JL2204000

JL2222000
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Materials:

