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Producte
JPVA03

Descripció
Artic 3
La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres mab combinacions modulars per als més
petits fins als més grans.
Fitxa Tècnica

JK003B

Klasik 3
Es possible tenir un parc d’aquesta mida? Si t’agraden els elements de fusta, la resposta és sí. Amb la
col·lecció KLASIK, posem la jugabilitat, els reptes emocionants i el color a l’abast de tots.
Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau
(classe IV). Acabat amb dues capes de lasur.
Fitxa Tècnica

JL1500010

Certificat Conformitat

Certificat

Certificat Conformitat

Donkey
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

JPV401

Certificat

Rider
Dos motoristes cara a cara en un emocionant joc de carreres. 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

JFS103

Certificat

MADERA 1 nido
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.
Fitxa Tècnica

JFS10

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Loop 2
Estructura, metall: pilars de Ø35mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la
abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d’acer inoxidable polit AISI304 de
2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça.
Fitxa Tècnica

Certificat Conformitat
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