PROJECTE
PROJ-080-2018

Superfície: 965 m²
Email: info@benito.com
Telèfon: +34 93 852 1000

Producte
JSA005N

Descripció
Wheels
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Desenvolupament de la força i flexibilitat dels membres superiors, musculatura d'espatlles i
pectorals.
Fitxa Tècnica

JSA007N

Certificat Conformitat

Hockey
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Enforteix la musculatura dels membres superiors i dels inferiors i millora la flexibilitat de les
articulacions.
Fitxa Tècnica

JSA009N

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Rudder
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Enforteix la musculatura de cames i pectoral, permetent un complet moviment de les
extremitats.
Fitxa Tècnica

JSA014N

Certificat

Certificat Conformitat

Eliptic
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Enforteix la musculatura dels membres superiors i dels inferiors i millora la flexibilitat de les
articulacions.
Fitxa Tècnica

JL2311010

Certificat

Certificat Conformitat

Combo 6
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

Certificat

Certificat Conformitat

Producte
JFS08

Descripció
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

JPVA02

Certificat Conformitat

Artic 2
La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres mab combinacions modulars per als més
petits fins als més grans.
Fitxa Tècnica

VMA01

Certificat

Certificat

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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