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Producte
JALU10

Descripció
Elix
La col·lecció ALU està especialment dissenyada per maximitzar la jugabilitat al parc. Amb formes i
tobogans de fantasia, infinitat d’elements de joc i una cura extrema per cada detall, la línia ALU
aconsegueix motivar el joc dels nens, fins hi tot per aquells que viuen amb algun tipus de discapacitat. La
seva cridanera composició cromàtica no passa desapercebuda i la qualitat dels materials amb els que s’ha
fabricat, garanteixen una durabilitat inigualable.
Fitxa Tècnica

JALU08

Siva
La col·lecció ALU està especialment dissenyada per maximitzar la jugabilitat al parc. Amb formes i
tobogans de fantasia, infinitat d’elements de joc i una cura extrema per cada detall, la línia ALU
aconsegueix motivar el joc dels nens, fins hi tot per aquells que viuen amb algun tipus de discapacitat. La
seva cridanera composició cromàtica no passa desapercebuda i la qualitat dels materials amb els que s’ha
fabricat, garanteixen una durabilitat inigualable.
Fitxa Tècnica

JFS02

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

JFS103

Certificat

Certificat Conformitat

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

JAM15

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

JKSP11000

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Kami 2x2
Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).
Acabat amb dues capes de lasur. 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.
Fitxa Tècnica

Certificat
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