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Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6
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EN 1176-1,6

Espaço livre

Informação Técnica: 

Informação do Equipamento: 

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6 GB.047.01
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Painéis
HDPE: Polietileno  Por ser um polímero é de alta densidade monocolor ou bicolor.
caracterizado pela sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de 
elasticidade e leveza, oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A superfície 
antiderrapante fornece segurança para as crianças e a sua base sintética impede o cultivo de bactérias 
e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Acrílico: composto de 70% de fibras de coníferas e 30% de resina termofixa, resistente ás intempéries
(sol, chuva, humidade, etc.);

Peças Metálicas
Mola: Mola helicoidal em aço 35 SCD controlada em campo magnetoscópico. A superfície  é tratada 
em jacto de areia e posteriormente com capas de preparação de zinco e duas capas de pó de poliéster 
de 100micros;
Tubos: 
       AISI 304 de Ø25mm;Aço Inox
      Tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente de acordo com a norma EN Ferro: 
ISO 1461. Lacagem a esmalte Tipo gel a 230ºC, com espessura entre 50 a 70µm, de acordo com a 
norma UNE EN ISO 2808;
Sistema de fixação:
     Tipo A - Sistema de fixação standard composto por base metálica embutida no solo e chumbada 
com betão;
    standard composto por base metálica aparafusada ao solo com   Tipo B - Sistema de fixação
buchas metálicas;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

           100% reciclável;

Características Técnicas:

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6

GB.047.01

Tipo B 

Sistemas de fixação

Tipo A 



Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6

GB.047.01

Funções  Lúdicas:

Divertir: Enquanto se divertem, as crianças adquirem imensas capacidades, desde 
habilidades físicas a interações sociais.

Socializar: A socialização e a imaginação são necessárias em todo o jogo. Tudo isso cria 
relação entre crianças e desperta o senso de convivência e a solidariedade.

Jogar: Desenvolve a paciência, a partilha e o espírito desportivo. 

Baloiçar: Esta acção ajuda a desenvolver o equilíbrio da criança e lhe ensina como 
controlar os movimentos com o balanço certo e vigor, o que melhora a actividade 
psicomotora e coordenação do corpo.
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