Katalogový list výrobku – HOU 111
Konstrukce pro houpačku-y U dvou opiček

Konstrukce je celodřevěná, upravená netoxickými barvami pro použití v exteriéru.
Instalujeme ji na kovové zabetonované patky tak, aby dřevo nebylo ve styku s povrchem.
Kovové patky jsou součástí dodávky. Volitelné doplňky jsou uvedeny našich webových stránkách.
Zařízení je určeno pro děti od 3 do 12 let.
Od 3 do 6 let doporučujeme dozor dospělé zodpovědné osoby.
Konstrukce je určena pro umístění v exteriéru, dodává se ve třech variantách.
Rozměry zařízení:
délka 4,2 m
šířka 1,7 m
výška 1,8 m
Prostor pro zařízení:
délka 7,2 m
šířka 6,8 m
výška 2,2 m …....49 m 2
Volný pád max.:
0,99 m
Povrch hřiště:
Výška volného pádu menší než 1,0 m včetně umožňuje využít udržovaný trávník
jako dopadovou plochu, přesto doporučujeme dopadovou plochu vybudovat
dle EN 1176 jako plochu pro pád z výšky nad 1,0 m. Tuto podmínku splňují
sypané materiály v tloušťce vrstvy min. 0,3 m, či umělé povrchy.
Více informací EN 1176.
Hmotnost zařízení:
cca 110 kg ( bez sedáků a závěsů )
Dopadová plocha:
2,5 m x 7,0 m (ve směru houpání) = 17,5 m2
Doporučujeme pravidelně obnovovat nátěr, prodloužíte životnost výrobku.
Tento servis včetně - pravidelné roční kontroly a revizní zprávy - lze objednat u výrobce.
Záruka - 24 měsíců je poskytována na veškeré závady vzniklé ve výrobě, nebo při montáži a pokud je
zařízení užíváno obvyklým způsobem. Nevztahuje se na závady vzniklé vandalismem, cizími zásahy do
konstrukce a materiálů zařízení, přetížením, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v
důsledku živelné pohromy.
Montáž provádí a náhradní díly dodá výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční
doby konzultujte s výrobcem.
Důležité:

sypaný povrch - jiné než běžně užívané zrnitosti uvedené v tabulce 4 normy - musí být
samostatně certifikován.
Certifikoval TZÚS Praha s.p., AO 204, o. z. ZÚLP České Budějovice podle
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