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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

JFS10

Certificat

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

JC06B

Certificat Conformitat

SIK Tractor
Estructura, metall: pilars galvanitzats 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

JL2311010

Certificat

Wiki
Amagar-se, reunir-se, jugar, una caseta amb finestres i tauletes és sempre una gran opció pels més petits.
Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).
Acabat amb dues capes de lasur.
Fitxa Tècnica

JPVS02

Certificat Conformitat

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

JCA01D

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Cosmic
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
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