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Producte

Descripció

JPVB03

Bosco 3
El disseny de la línia BOSCO queda integrada tant en espais urbans com naturals. Les torres ens poden
recordar a casetes als arbres, són ideals per viure aventures i sentir-te com un autèntic explorador.
Fitxa Tècnica

JFS11

Sky
L'emoció de conduir un avió en tàndem, amb uns amics penjats de les ales. 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

JTI2

Certificat Conformitat

Certificat

Carta Acreditativa

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

VMOTC

Carta Acreditativa

Loop 1
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

JAM15

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

JPV310

Certificat

Tirolina
Peso máximo usuario - 69,5kg
Estructura, metall: pilars d'acer galvanitzat i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió
i la intempèrie.
Fitxa Tècnica

JC06B

Certificat

Certificat

Ping-Pong
Taula construïda amb xassís intern de tub, recobert de polièster amb nucli interior premsat de poliuretà i
fibra de vidre. Estable i robusta, residència superior a la necessària per a la pràctica del joc i blindada
contra possibles actes vandàlics. Propietats anti xoc i anti graffiti. Línies de joc laterals color blanc embotit
dins de la capa i no sobresurten al tacte, d’aquesta forma tampoc poden ser esborrades ni deteriorades,
obtenint un bot actiu i no lliscant de la pilota.
Fitxa Tècnica
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