PROJECTE
PROJ-058-2018

Superfície: 2105 m²
Email: info@benito.com
Telèfon: +34 93 852 1000

Producte
JKSP11000

Descripció
Curvo Mixto
Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie.
Dintell d’acer galvanitzat en calent.
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.
Fitxa Tècnica

JFS02

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Maia
Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i
certificats segons normativa EN1176.
Panells, HDPE: Polietilè d’alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al
que no li afecten la corrosió.
Fitxa Tècnica

VMA01

Certificat Conformitat

Curvo Cuna
Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie.
Dintell d’acer galvanitzat en calent.
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.
Fitxa Tècnica

JFS08

Certificat

Modus XL
Una explosió de formes i de color que tornarà bojos als nens, amb elements de joc a cada detall.
Estructura, metall: Pilar d'acer pregalvanizats i pintats al forn de secció circular de Ø114mm.
Panells, LDPE: Panells de rotomoldeo de polietilè de baixa densitat amb muntatge fàcil a l'estructura
mitjançant abraçaderes de fosa d'alumini pintat.
Plataformes, metall: terra metàl·lic anti lliscant amb recobriment de goma.
Fitxa Tècnica

JKSP02000

Certificat Conformitat

Snoo
Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i
certificats segons normativa EN1176.
Panells, HDPE: Polietilè d’alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al
que no li afecten la corrosió.
Fitxa Tècnica

JR306

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Taula d'Escacs
Taula de joc fabricada amb taulons de fusta de pi i tauler fenòlic allistonada a contraveta.
Estructura tubular d'acer de Ø 40 mm.
Estructura d'acer amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a
la corrosió.
Fitxa Tècnica
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