
Kryjówki z tunelem 
DW 8206 132 zł
• tunel o wym. ø 46 cm, dł. 140 cm; domek o wym. 90 x 75 x 65 cm; namiot o wym. 

75 x 75 x 80 cm

Wóż strażacki 
DW 8900 39 zł 
• wym. 127 x 72 x 72 cm; do wyczerpania zapasów

Komplet z kryjówkami 
DW 8201 180 zł
• 4 tunele o wym. ø 46 cm, dł. 88 cm; koło środkowe o wym. 90 x 47 cm; namiot 

o wym. 105 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm 

namioty i tunele
Wykonane z miękkiego ortalionowego materiału. Lekkie, 
a po złożeniu łatwe do przechowywania. Łatwe w montażu. 
Zachęcają do spontanicznego ruchu. Doskonałe do sali zabaw 
ale także do ogrodu czy na plażę. Doskonałe do wykorzystania 
w torach z przeszkodami. 

Domek 
DW 8003 60 zł
• wym. 95 x 72 x 102 cm

Tunel krzyżak
DW 8907 73 zł 
• wym.: 250 x 250 x 46 cm

owe o wym. 90 x 47 cm; namiot 
5 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm 

unel krzyżak
W 8907 73 zł
wym.: 250 x 250 x 46 cm

39 zł
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Tunel zygzak 
ES 2198 93 zł
• dł. 280 cm, ø 45 cm 

Tunel 
ES 2172 50 zł  
• dł. 150 cm, ø 45 cm

Tunel animacyjny 
NS 1656 85 zł 
Długi rękaw do ćwiczeń zwinności i zabaw po-
budzających wyobraźnię. Uszyty z wytrzyma-
łego materiału doskonale nadaje się do zabaw 
zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. 
W komplecie futerał z troczkiem. 
• wym. dł. 270, obwód 1 m

Tunel transparentny
ES 2098 55 zł
Wchodzenie do tunelu, przechodzenie przez niego, chowanie się 
w nim pozwala rozwijać oraz doskonalić sprawność ruchową. 
Transparentność tkaniny, z której wykonano tunel 
zapewnia komfort zabawy i terapii dzieci zaburze-
niami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Nie 
wymaga montażu po zabawie można go złożyć 
i schować do okrągłej, podręcznej torby.
• wym.: 60 x 180 cm; wiek:3+

Tunel stonoga 
ES 8601 45 zł
• ø 50 cm, dł. 185 cm 

Tunel z kryjówką 
DW 8903 95 zł
• tunel o wym. ø 48 cm, dł. 180 cm; namiot o wym. 112 x 112 x 94 cm

45 zł
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Gra do celu
TG 0941 189 zł
Zestaw 4 składanych, koloro-
wych „koszy” z dwoma róż-
nymi otworami. 
• wiek: 3+

Kolor i kształt
LR 1047 235 zł
Zadanie polega na wrzucaniu kolorowych woreczków z grochem 
do odpowiedniego otworu w planszy. Planszę ustawia się na 4 
sposoby do wyboru: rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kształ-
tów, liczenie do 10, plansza dowolnej gry z własnymi regułami. 
Grę można używać w pomieszczeniu, a przy ładnej pogodzie 
na podwórku. 
• wys. 56,5 cm; 12 woreczków; wym. planszy 48 x 60 cm

Klasowy zestaw do zabaw ruchowych 
LR 1883 172 zł
Dzieci stoją na kolorowych matach i rzucają trzema kostkami. 
O tym, kto wykonuje ćwiczenie, decyduje kostka z kolorami. Rodzaj 
ćwiczeń i ilość powtórzeń wyznaczają pozostałe kostki. 
• 25 krążków o ø 25 cm w 5 kolorach; 3 dmuchane kostki o boku 12 cm; od 3 lat
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Skoki na trampolinie to prawdziwa eksplozja radości i świetnej zaba-
wy. Użytkowanie trampoliny, przeznaczonej zarówno do pomiesz-
czeń jak i np. ogrodów, sprzyja ogólnemu rozwojowi motoryki i jest 
bardzo atrakcyjną, lubianą przez dzieci formą ruchu, zachęcającą 
do aktywności fizycznej. Skaczące na trampolinie dzieci poprawiają 
swoja sprawność kondycyjną (większa wytrzymałość) i koordynację 
(większa gibkość, zwinność, lepsza równowaga i koordynacja ru-
chów) oraz kształtują struktury somatyczne (układy kostny i stawowy, 
a także układy oddechowy i sercowo-naczyniowy).

Trampolina z poręczą 
BO 1056 239 zł
Trampolina z poręczą asekuracyjną oraz matą 
fabrycznie mocowaną za pomocą systemu linko-
wego, wsparta na czterech stabilnych nóżkach. 
• wym. 120 x 118 cm; mata na wysokości 38 cm; wys. poręczy 88 

cm; wytrzymałość do 100 kg

Trampolina z ochraniaczem 
BO 1028 399 zł
• ø 139 cm; wys. 180 cm; od 3 lat; wytrzymałość do 100 kg 

Trampolina 
BO 9841 179 zł
Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za po-
mocą systemu sprężyn osłoniętego ciemną wytrzy-
małą tkaniną. Trampolina wsparta jest na sześciu 
stabilnych nóżkach. 
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg

Trampolina składana 
BO 9842 165 zł
Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za po-
mocą systemu sprężyn osłoniętego wytrzymałą 
tkaniną. Trampolinę można składać i wygodnie 
przechowywać w płaskiej formie. 
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg 

trampoliny
w

zł

Mocowanie w jednym punkcie
HA 0002 89 zł
Zestawy akcesoriów niezbędnych do zamonto-
wania hamaka. Pozwalają zamocować hamak 
w jednym punkcie, np. do sufitu.

Hamak Laguna 1
HA 0012 289 zł
• hamak do leżenia; wymiary tkaniny 220 x 140 cm; całkowita 

rozpiętość 360 cm; max. obciążenie 120 kg Stelaż do hamaków
HA 0009 999 zł
Stabilny stelaż do mocowania hamaków.
• max. obciążenie 160 kg; waga stelaża 31 kg
• możliwość regulowania wysokości do max. 225 cm
• podstawa 160 cm 

hamaki
Hamaki wykonane z wytrzymałych włó-
kien, zawieszane za pomocą mocnych lin, 
umożliwiają swobodne wypoczywanie. 
Można je umieszczać w dowolnym miejscu 
dobierając odpowiedni rodzaj uchwytu.
• akcesoria do zamocowania hamaków sprzedawane są osobno
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ścianki wspinaczkowe
Góry. Ścianka wspinaczkowa
NS 9185 3 100 zł
Ściany wspinaczkowe to wielobarwna grafika nadrukowa-
na w technologii UV na wodoodpornej sklejce gr. 18 mm 
zabezpieczonej podwójną warstwą ochronną. W skład tej 
konstrukcji wchodzą 3 moduły z górami. Ścianki wspinacz-
kowe wyposażone są w profesjonalne chwyty wspinaczkowe 
w ilości 30 sztuk. 
• wym. 118 x 10 x 237 cm
• maksymalne obciążenie 70 kg 

zł
a-
m 
ej 

cz-
j

we 

rozdzielana 
na 3 panele,

ułatwiające transport

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyt, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożnik
• wym. 200 x 120 x 20 cm 

maksymalne obciążenie 70 kg 
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Ścianka wspinaczkowa 2 
RC 0009 8 400 zł
• wym. 550 x 550 x 230 cm, grupa wiekowa: 3–15 lat strefa bezpieczeństwa: 

1,5 m; do wyczerpania zapasów

Ścianka wspinaczkowa 4 
RC 0020 3 500 zł
• wym. 460 x 250 x 10 cm, grupa wiekowa: 3–15 lat strefa bezpieczeństwa: 

1,2 m; do wyczerpania zapasów

uchwyty 
wspinaczkowe

Ścianka wspinaczkowa 3 
RC 0024 6 600 zł
• wym. 500 x 190 x 2,5 cm; grupa wiekowa: 3–15 lat; strefa bezpieczeństwa: 

1,5 m; do wyczerpania zapasów

8 400 zł

6 600 zł

3 500 zł
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place 
zabaw

minisweet
zestawy zabawowe ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 25,80 m2

Długość 3,06 m
Szerokość 1,54 m
Wysokość całkowita 1,65 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 12
Wymiar największej części [cm] 178 x 15 x 15
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 32,70 m2

Długość 3,55 m
Szerokość 3,14 m
Wysokość całkowita 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg 19
Wymiar największej części [cm] 227 x 15 x 15
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń m

Dane urządz
Strefa bezpiec
Długość
Szerokość
Wysokość całk

Zestaw składa się z kilku pane-
li funkcjonalnych/ edukacyjnych 
m.in. takich jak: liczydło, tablica 
do rysowania kredą, labirynty, ze-
gar, okienko typu bulaj i inne. Wy-
posażony jest również w przejście 
tunelowe oraz domek.

Minisweet 1
VP 0108-2/M1 12 315 zł

• konstrukcja: stal cynkowana i malowana proszkowo,  
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, 
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dwuwieżowy zestaw z dwoma róż-
nymi wejściami. Posiada pomost li-
nowy, schodki, dwa balkonik, dwie 
zjeżdżalnie, głuchy telefon. 

Minisweet 2
VP 0109-1/M1 22 279 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo, 
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, 
• głuchy telefon i ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, 
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym, 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

12 315 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,72 m2

Długość 2,54 m
Szerokość 1,99 m
Wysokość całkowita 2,35 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 9
Wymiar największej części [cm] 194 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

P t ń i i l

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 20,00 m2

Długość 2,56 m
Szerokość 1,57 m
Wysokość całkowita 2,45 m
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 12
Wymiar największej części [cm] 260 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

P t ń i i l

Statek ze zjeżdżalnią, ściankami 
manipulacyjnymi i edukacyjnymi, 
dwustopniowymi schodami oraz 
masztem i sterem.  

Minisweet 3
VP 0111/M1 10 171 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo, 
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne.  
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym. 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Zestaw jednowieżowy z podestami 
różnej wysokości. Wyposażony w 
elementy manipulacyjne, balkonik, 
zjazd strażacki ze stopniami, skle-
pik oraz zjeżdżalnią.  

Minisweet 4
VP 0112/M1 8 834 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo,  
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, 
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 35,52 m2

Długość 3,38 m
Szerokość 3,31 m
Wysokość całkowita 2,46 m
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 15
Wymiar największej części [cm] 63x232x60
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Minisweet 5
VP 0114/M1 24 461 zł

Czterowieżowy zestaw z dwiema zjeż-
dżalniami, wejściem wspinaczkowym, 
schodkami oraz przejściem tunelowym. 
Zestaw posiada elementy manipulacyjne/ 
edukacyjne np. liczydło, labirynt. Dosko-
nałym elementem uzupełniającym funk-
cjonalność zestawu jest głuchy telefon. 
• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Minizestaw zabawowy wyposażo-
ny w grę „kółko i krzyżyk”, sklepik 
oraz panel edukacyjny - labirynt.  

Steel 2
VP 0815 6 696 zł • konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo

• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• urządzenie integracyjne (urządzenie dostosowane do korzystania 

przez dzieci z niepełnosprawnością)
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

zestawy zabawowe 

ze stali cynkowanej 

i malowanej proszkowo

steel

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 17,00 m2

Długość 1,75 m
Szerokość 0,99 m
Wysokość całkowita 1,64 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 83
Wymiar największej części [cm] 217 x 100 x 96
Dostępność części zamiennych Tak
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



  Przestrzeń minimalna

Popularny zestaw zabawowy skła-
dający się z wieży i zjeżdżalni. Na 
wieżę prowadzi linowa drabinka 
wspinaczkowa.  

Steel 3
VP 0200 5 205 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 20,00 m2

Długość 2,09 m
Szerokość 1,62 m
Wysokość całkowita 1,76 m
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 90
Wymiar największej części [cm] 88 x 231 x 88
Dostępność części zamiennych Tak

Steel 3

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 28,74 m2

Długość 3,45 m
Szerokość 2,74 m
Wysokość całkowita 3,21 m
Wysokość swobodnego upadku 1,20 m
Przedział wiekowy 3- 14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 114
Wymiar największej części [cm] 110 x 370 x 110
Dostępność części zamiennych Tak

Da
Str
Dł
Sz

  Przestrzeń minimalna

Jednowieżowy zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią w konstrukcji stal cyn-
kowana i malowana proszkowo. 
Wejście na wieże umożliwia dra-
binka oraz przejście tunelowe, na 
które pozwala wejść ścianka wspi-
naczkowa. Dodatkowym elemen-
tem zestawu jest zjazd strażacki. 

Steel 4
VP 0202-1 12 980 zł

• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne 
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 28,74 m2

Długość 3,45 m
Szerokość 2,74 m
Wysokość całkowita 3,21 m
Wysokość swobodnego upadku 1,20 m
Przedział wiekowy 3- 14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 114
Wymiar największej części [cm] 110x370x110
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Dwuwieżowy zestaw sprawnościo-
wy ze zjeżdżalnią, przejściem lino-
wym i zjazdem strażackim. Wejście 
na wieżę umożliwia drabinka lub 
ścianka wspinaczkowa.  

Steel 5
VP 0203-1 14 825 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

  Przestrzeń minimalna

Wielofunkcyjny zestaw wyposa-
żony w przejście tunelowe, ściankę 
wspinaczkową, drabinkę, przeplot-
nię linową oraz zjeżdżalnię rurową 
ze stali nierdzewnej. 

Steel 6
VP 0204 18 371 zł

• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 39,75 m2

Długość 4,55 m
Szerokość 4,04 m
Wysokość całkowita 3,21 m
Wysokość swobodnego upadku 1,80 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 120
Wymiar największej części [cm] 110 x 370 x 110
Dostępność części zamiennych Tak
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



  Przestrzeń minimalna

Czterowieżowy zestaw zabawowy 
z jedną zjeżdżalnią. Zestaw posia-
da przejście linowe, pomost, zjazd 
strażacki oraz elementy sprawno-
ściowe. 

Steel 7
VP 0206S1 26 249 zł

• konstrukcja urządzenia wykonana ze stali cynkowanej i malowanej 
proszkowo

• elementy linowe wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne.
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 56,63 m2

Długość 5,58 m
Szerokość 4,57 m
Wysokość całkowita 3,21 m
Wysokość swobodnego upadku 1,80 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 102
Wymiar największej części [cm] 110 x 370 x 110
Dostępność części zamiennych TakDostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 18,90 m2

Długość 2,04 m
Szerokość 1,39 m
Wysokość całkowita 1,70 m
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 25
Wymiar największej części [cm] 225 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Urządzenie ze ślizgiem, ścianką 
wspinaczkową, panelem eduka-
cyjnym - liczydło. 

Wooden 1
WD 1403 4 803 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 
lakierowanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynko-
wanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 
kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chronią-
cymi wierzch drewna

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłony z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• urządzenie integracyjne (urządzenie dostosowane do korzystania 

przez dzieci z niepełnosprawnością)
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

zestawy zabawowe z impregnowanego drewna klejonego

wooden
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 22,60 m2

Długość 3,14 m
Szerokość 1,50 m
Wysokość całkowita 3,07 m
Wysokość swobodnego upadku 1,20 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 30
Wymiar największej części [cm] 325 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Jednowieżowy zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią i ścianka wspinacz-
kową.  

Wooden 2
WD 1404 5 865 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 
lakierowanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynko-
wanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 
kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chronią-
cymi wierzch drewna

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłony, daszki  z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

  Przestrzeń minimalna

Jednowieżowy zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią. Wejście na podest 
umożliwia przeplotnia linowa oraz 
ścianka wykonana z lin, na których 
umieszczone są stopnie. Urządze-
nie posiada zjazd strażacki oraz 
ściankę wspinaczkową.  

Wooden 3
WD 1405 8 156 zł • konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 

lakierowanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynko-
wanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 
kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chronią-
cymi wierzch drewna

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłony, daszki  z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 26,00 m2

Długość 3,28 m
Szerokość 2,45 m
Wysokość całkowita 3,37 m
Wysokość swobodnego upadku 1,50 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 40
Wymiar największej części [cm] 365 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



  Przestrzeń minimalna

Zestaw ze zjeżdżalnią, pomostem 
linowym, ścianką wspinaczkową 
oraz zjazdem strażackim ze stop-
niami. Posiada element manipula-
cyjny typu liczydło.

Wooden 4
WD 1408 10 515 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego oraz lakiero-
wanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, 
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi 
wierzch drewna

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłony, daszki  z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 31,90 m2

Długość 3,64 m
Szerokość 2,88 m
Wysokość całkowita 3,07 m
Wysokość swobodnego upadku 1,20 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 30
Wymiar największej części [cm] 332 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Takprodukt zgodny z  normą 11761:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 46,84 m2

Długość 5,63 m
Szerokość 3,57 m
Wysokość całkowita 3,67 m
Wysokość swobodnego upadku 1,80 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 40
Wymiar największej części [cm] 392 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Wielofunkcyjny zestaw wyposażo-
ny w przejścia linowe, ściankę wspi-
naczkową, drabinkę, pomost. Zjaz-
dy strażackie oraz ślizg zjeżdżalni 
wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wooden 5
WD 1411 17 526 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 
lakierowanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynko-
wanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 
kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chronią-
cymi wierzch drewna

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłony z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 31,10 m2

Długość 3,95 m
Szerokość 3,30 m
Wysokość całkowita 2,60 m
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 10
Wymiar największej części [cm] 324 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Dwuwieżowy zestaw zabawowy 
z dwoma zjeżdżalniami z pode-
stów o różnych wysokościach. 
Wieże połączone są przejściem 
linowym. W urządzenie zostały 
wkomponowane elementy mani-
pulacyjne m.in. liczydło, labirynt. 

Wooden 7
WD 1415 20 726 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego oraz lakierowanego drewna 
klejonego oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno 
przed bezpośrednim kontaktem z podłożem; góra konstrukcji zabezpieczona polietyleno-
wymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; elementy metalowe ze stali nierdzewnej; 
osłony, daszki  z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne; zjeżdżalnia ze stali nie-
rdzewnej; liny stalowe w oplocie polipropylenowym; produkt zgodny z  normą 1176-1:2017wnej; liny stalowe woplocie polipropylenowym; produkt zgodny z  normą 11761:20

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 37,90 m2

Długość 4,74 m
Szerokość 3,28 m
Wysokość całkowita 3,07 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 24
Wymiar największej części [cm] 292 x 8 x 4
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 32,37 m2

Długość 4,27 m
Szerokość 2,06 m
Wysokość całkowita 2,60 m
Wysokość swobodnego upadku 2,50 m
Przedział wiekowy 7–16 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 306 x 76 x 15
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

Zestaw zabawowy połączony 
z huśtawką. Możliwość wyboru ate-
stowanych siedzisk: płaskie, koszy-
kowe, płaskie z oparciem, typu pas. 
Wejście na podest ze zjeżdżalnią 
umożliwia ścianka wspinaczkowa. 
Urządzenie posiada zjazd strażac-
ki oraz liczydło.

Wooden 12
WD 1438 10 034 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowanego drewna 
klejonego oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno 
przed bezpośrednim kontaktem z podłożem; góra konstrukcji zabezpieczona polietyleno-
wymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; drążki, zjazd strażacki ze stali nierdzewnej

• belka huśtawki cynkowana i malowana proszkowo; osłony, daszki  z płyt HDPE odpor-
nych na warunki atmosferyczne; zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej; liny stalowe w oplocie 
polipropylenowym; produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dwuwieżowy zestaw wyposażony 
w elementy sprawnościowe. 

Wooden 13
WD 1451 7 418 zł • konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowanego drewna 

klejonego oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno 
przed bezpośrednim kontaktem z podłożeml góra konstrukcji zabezpieczona polietyle-
nowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; z jednego z dwóch podestów został 
zaprojektowany zjazd rurowy; produkt zgodny z normą 1176-1:2017
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 26,23 m2

Długość 2,96 m
Szerokość 2,70 m
Wysokość całkowita 1,99 m
Wysokość swobodnego upadku 0,9 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej części [kg] Tak
Wymiar największej części [cm] 105
Dostępność części zamiennych 1,9 x 2,5 x 0,07

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 26,74 m2

Długość 2,97 m
Szerokość 2,70 m
Wysokość całkowita 2,06 m
Wysokość swobodnego upadku 0,9 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej części [kg] 100
Wymiar największej części [cm] 1,9 x 2,5 x 0,07
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Czterowieżowy zestaw z dwiema 
zjeżdżalniami, wejściem wspinacz-
kowym, schodkami oraz przejściem 
tunelowym. Zestaw posiada ele-
menty manipulacyjne i edukacyjne 
np. liczydło, labirynt. Doskonałym 
elementem uzupełniającym funkcjo-
nalność zestawu jest głuchy telefon. 

Topicco 1
TP 3103 13 980 zł

• podest z wodoodpornej płyty antypoślizgowej
• osłonki z polietylenowej płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 

palców, głowy i innych części ciała;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• konstrukcja cynkowa i/lub malowana proszkowo

Zestaw straż pożarna dla naj-
młodszych dzieci. Wyposażony 
w zjeżdżalnie, ściankę wspinacz-
kową, drabinkę linową oraz wie-
le elementów manipulacyjnych jak 
np.: kierownica, liczydło, wskaźniki 
i  tematyczne frezy. 

Topicco 2
TP 3104 14 433 zł

• podest z wodoodpornej płyty antypoślizgowej
• osłonki z polietylenowej płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 

palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• konstrukcja cynkowa i/lub malowana proszkowo

pojazdy zabawowe 

dla najmłodszych dzieci

topicco
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 26,53 m2

Długość 2,56 m
Szerokość 1,72 m
Wysokość całkowita 1,94 m
Wysokość swobodnego upadku 1,80 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej części [kg] 30
Wymiar największej części [cm] 243 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

Zestaw sprawnościowy wykonany w konstrukcji stal cynkowana 
i malowana proszkowo. Zestaw posiada ściankę wspinaczkową 
oraz linową, która wykonana jest ze stalowych lin w oplocie 
polipropylenowym. Dodatkowymi elementami są drabinki li-
nowe, liny umożliwiające podciąganie się oraz zjazd strażacki.
• konstrukcja o profi lu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; ścianka 

z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej sklejki lub płyty HPL; wszystkie śruby, wkręty 
zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które 
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; kolorowe trwałe 
kamienie wspinaczkowe; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi 
elementami z tworzywa sztucznego; gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji; 
produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Urządzenie sprawnościowe. 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana ogniowo  i/lub malowana proszkowo o profi lu 

80 x 80 mm; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak 
ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy 
i innych części ciała; powierzchnia slalomu z antypoślizgowej wodoodpornej sklejki lub 
z płyty HPL, osadzonej na konstrukcji metalowej; podesty z antypoślizgowej, wodood-
pornej płyty; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Urządzenie typu równoważnia wykonane ze stali cynkowanej 
i malowanej proszkowo. 
• konstrukcja o profi lu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; wszystkie 

śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz 
szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; sta-
lowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucz-
nego; gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji; podest z antypoślizgowej płyty 
wodoodpornej osadzonej na konstrukcji metalowej; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Climboo 1
VP 0402 5 993 zł

Climboo 2
VP_0404-1 2 829 zł

Climboo 3
VP 0410 1 440 zł

estaw sprawnościowy wykonany w konstrukcji stal cynkowana
malowana proszkowo. Zestaw posiada ściankę wspinaczkową 

C
V

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

urządzenia sprawnościowe

climboo

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 16,00 m2

Długość 2,41 m
Szerokość 0,88 m
Wysokość całkowita 1,21 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 9
Wymiar największej części [cm] 174 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

p g y ą

ządzenie typu równoważnia wykonane ze stali cynkowane
l j k

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 18,13 m2

Długość 2,30 m
Szerokość 1,15 m
Wysokość całkowita 0,59 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 5
Wymiar największej części [cm] 243 x 18 x 18
Dostępność części zamiennych Tak
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 15,12 m2

Długość 2,50 m
Szerokość 0,10 m
Wysokość całkowita 0,30 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 9
Wymiar największej części [cm] 241 x 8 x 4
Dostępność części zamiennych Tak

Urządzenie sprawnościowe. 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana ogniowo  i/

lub malowana proszkowo o profi lu 80 x 80 mm
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolo-

rowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 

umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała

• powierzchnia slalomu z antypoślizgowej wodoodpor-
nej sklejki lub z płyty HPL, osadzonej na konstrukcji 
metalowej

• podesty z antypoślizgowej, wodoodpornej płyty
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Climboo 4
VP 0411 950 zł
Climboo 4

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 47,96 m2

Długość 4,82 m
Szerokość 4,01 m
Wysokość całkowita 1,21 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 26
Wymiar największej części [cm] 255 x 15 x 5
Dostępność części zamiennych Tak

Zestaw sprawnościowy poligon wyposa-
żony w mostek linowy, przejście linowe, 
przeplotnie poziome linowe, równoważ-
nię i grzybki. 
• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Climboo 5
VP 0413-1 10 287 zł

Zesta
żony
prze
nię i
• kon
• pły

l

Clim
VP

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 29,60 m2

Długość 2,60 m
Szerokość 2,60 m
Wysokość całkowita 2,50 m
Wysokość swobodnego upadku 0,99 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 33
Wymiar największej części [cm] 330 x 10 x 10
Dostępność części zamiennych Tak

Piramida linowa. 
• konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana 

proszkowo
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 

umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone 
trwałymi elementami z tworzywa sztucznego

• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Climboo 6
VP 0417-1 8 337 zł

Piramida lino
• konstrukcja stal

proszkowo
• brak ostrych kra

umożliwić zakle
części ciała

• stalowe liny w o
trwałymi eleme

• produkt zgodny

Climboo 6
VP 0417-1 
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prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 32,10 m2

Długość 2,90 m
Szerokość 2,55 m
Wysokość całkowita 2,00 m
Wysokość swobodnego upadku 1,95 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 13
Wymiar największej części [cm] 265 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 25,30 m2

Długość 2,32 m
Szerokość 1,58 m
Wysokość całkowita 2,00 m
Wysokość swobodnego upadku 1,90 m
Przedział wiekowy 7–16 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 9 x 9 x 189
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Urządzenie sprawnościowe między 
innymi ze ścianką wspinaczkową, 
przeplotnią linową, drabinką. 

Climboo 8
WD 1420 6 248 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowanego drewna 
klejonego; 

• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpo-
średnim kontaktem z podłożem; 

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; 
• elementy metalowe ze stali nierdzewnej; 
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym; 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Urządzenie sprawnościowe. 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości 

impregnowanego, lakierowanego drewna kle-
jonego; 

• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, 
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 
kontaktem z podłożem; 

Climboo 12
WD 1466 3 828 zł

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; 
• elementy metalowe ze stali nierdzewnej; 
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami; 
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy 

i innych części ciała; 
• drążki wykonane ze stali nierdzewnej; 
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym; 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 44,77 m2

Długość 5,35 m
Szerokość 3,06 m
Wysokość całkowita 1,40 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 24
Wymiar największej części [cm] 159 x 46 x 17
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 37,10 m2

Długość 2,40 m
Szerokość 2,33 m
Wysokość całkowita 2,30 m
Wysokość swobodnego upadku 2,20 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 30
Wymiar największej części [cm] 220 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna

Zestaw sprawnościowy poligon wy-
posażony w mostek linowy, przej-
ścia linowe, grzybki na sprężynach, 
linowe przeplotnie poziome, równo-
ważnię na sprężynach. 

Climboo 13
WD 1461 15 996 zł

• konstrukcja urządzenia z impregnowanego drewna klejonego
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpo-
średnim kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna
• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• podesty wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL
• osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 

głowy i innych części ciała
• poręcze oraz drążki wykonane ze stali nierdzewnej
• stalowe sprężyny 20 mm fosforowane żelazowo i malowane proszkowo
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Zestaw sprawnościowy wyposa-
żony w przejście tubowe, drabin-
kę wspinaczkową oraz przejścia 
linowe. Dodatkowym elementem 
są ścianki wspinaczkowe oraz ele-
menty do pociągania się

Climboo 14
WD 1462 15 355 zł

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowanego drewna klejonego
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpo-
średnim kontaktem z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna
• elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL
• podesty oraz ścianki wspinaczkowe z wodoodpornej, antypoślizgowej płyty lub HPL
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 

głowy i innych części ciała
• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

sklep.nowaszkola.com 907sklep.nowaszkola.com
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 29,20 m2

Długość 3,23 m
Szerokość 2,87 m
Wysokość całkowita 0,43 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 10
Wymiar największej części [cm] 149 x 48 x 1,5
Dostępność części zamiennych Tak

Piaskownica wykonana z płyt HDPE odpornych 
na warunki atmosferyczne, konstrukcja urzą-
dzenia ocynkowana. Posiada sześć siedzisk.  

Solo 3
VP 0802-1 2 545 zł
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• konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; ele-
menty kolorowe z płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych; wszystkie śruby, wkręty zakryte 
plastikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi 
oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 
głowy i innych części ciała; produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 11,40 m2

Długość 1,20 m
Szerokość 0,17 m
Wysokość całkowita 1,30 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 170 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak
Dostępność części zamiennych Tak

Tablica do pisania kredą. 
• konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo
• płyta wodoodporna lub płyta HPL

Solo 2
VP 0804 1 188 zł
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• elementy kolorowe z płyt HDPE odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017 

Gra „kółko i krzyżyk” o konstrukcji stalowej 
cynkowanej i malowanej proszkowo. 

Solo 1
VP 0806-1 2 247 zł
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,40 m2

Długość 0,90 m
Szerokość 0,15 m
Wysokość całkowita 1,65 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 15
Wymiar największej części [cm] 226 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak
Dostępność części zamiennych Tak

• konstrukcja stal cynkowana  i/lub malowana proszkowo
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-

wymi kapslami
• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Lokomotywa z przejściem tunelowym. 
• konstrukcja urządzenia ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• osłonki, daszki z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne

Solo 4
VP 0810 6 251 zł
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 16,20 m2

Długość 1,65 m
Szerokość 0,90 m
Wysokość całkowita 1,70 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 36
Wymiar największej części [cm] 215 x 82 x 78
Dostępność części zamiennych Tak

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić 
zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 15,50 m2

Długość 1,46 m
Szerokość 0,90 m
Wysokość całkowita 0,80 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 21
Wymiar największej części [cm] 115 x 82 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 15,50 m2

Długość 1,46 m
Szerokość 0,90 m
Wysokość całkowita 1,60 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 21
Wymiar największej części [cm] 155 x 5 x 5
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Długość 1,20 m2

Szerokość 0,50 m
Wysokość całkowita 0,59 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 7
Wymiar największej części [cm] 50 x 50 x 1,5
Dostępność części zamiennych Tak
Dostępność części zamiennych Tak

Wagonik z siedziskami. 
• konstrukcja urządzenia ze stali cynkowanej i malo-

wanej proszkowo; osłonki z płyt HDPE odpornych 
na warunki atmosferyczne; wszystkie śruby, wkrę-
ty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak 
ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożli-
wić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; 
produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Wagonik z daszkiem. 
• konstrukcja urządzenia ze stali cynkowanej i malo-

wanej proszkowo; osłonki, daszki z płyt HDPE odpor-
nych na warunki atmosferyczne; wszystkie śruby, 
wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; 
brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części 
ciała; produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Stolik do gry w szachy. 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana ogniowo i/lub 

malowana proszkowo
• odporne na warunki atmosferyczne płyty HDPE
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolo-

rowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Solo 5
VP 0811 3 868 zł

Solo 6
VP 0813 5 160 zł

Solo 7
VP 0817 1 847 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi

sklep.nowaszkola.com 909sklep.nowaszkola.com
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 15,95 m2

Długość 2,18 m
Szerokość 0,67 m
Wysokość całkowita 2,05 m
Wysokość swobodnego upadku 1,20 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 30
Wymiar największej części [cm] 205 x 52 x 15
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 17,94 m2

Długość 2,70 m
Szerokość 0,67 m
Wysokość całkowita 2,35 m
Wysokość swobodnego upadku 1,50 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 40
Wymiar największej części [cm] 262 x 52 x 15
Dostępność części zamiennych Tak

Hamak. 
• konstrukcja urządzenia stal nierdzewna
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym

Solo 15
VP 0823 5 806 zł
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• elementy drewniane z drzewa modrzewiowego
• śruby ze stali nierdzewnej lub przykryte kolorowymi 

kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Zjeżdżalnia wolnostojąca. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo; osło-

ny z HDPE odpornego na działanie warunków atmosferycznych

Solo 16
VP 0832 5 180 zł
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• ślizg wykonany ze stali nierdzewnej; podest z płyty HPL lub 
wodoodpornej płyty antypoślizgowej; brak ostrych krawę-
dzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 
palców, głowy i innych części ciała; wszystkie śruby, wkrę-
ty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; gumowe 
bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji; produkt zgodny 

z normą 1176-1:2017; wysokość podestu 150 cm 

Urządzenie typu JEEP wyposażone w wiele ele-
mentów manipulacyjnych, kierownicę, siedziska. 

  Przestrzeń minimalna

Zamontowane w szerszym układzie urzą-
dzenie dostosowane jest do użytków przez 
użytkowników niepełnosprawnych. 
• konstrukcja urządzenia ze stali cynkowanej i malo-

wanej proszkowo; 
• osłonki z płyt HDPE odpornych na warunki atmosfe-

ryczne; wszystkie śruby, 
• wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; 

brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała; 

• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 16,90 m2

Długość  1,70 m
Szerokość 1,00 m
Wysokość całkowita 1,00 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 65
Wymiar największej części [cm] 101 x 11 x 94
Dostępność części zamiennych Tak
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Solo 8
VP 0820 5 108 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 33,02 m2

Długość 3,80 m
Szerokość 2,14 m
Wysokość całkowita 0,36 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 14
Wymiar największej części [cm] 380 x 90 x 90
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 29,20 m2

Długość 2,58 m
Szerokość 2,58 m
Wysokość całkowita 0,28 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 7
Wymiar największej części [cm] 249 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,01 m2

Długość 0,84 m
Szerokość 0,11 m
Wysokość całkowita 1,30 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 120 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Piaskownica z pokrywą. Pokrywa pełni 
jednocześnie funkcję siedziska i tablicy 
do rysowania. 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregno-

wanego, lakierowanego drewna klejonego; 
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 

zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem; 

• elementy kolorowe wykonane z odpornych na warunki 
atmosferyczne płyt HDPE; 

• pokrywa / tablica do rysowania z wodoodpornej sklejki 
lub płyty HPL; 

• brak ostrych krawędzi, szpar, które stwarzają zagrożenie 
zakleszczenia głowy, palców oraz innych części ciała; 

• liny stalowe w oplocie polipropylenowym; 
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017 

Piaskownica z siedziskami.  
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowa-

nego, lakierowanego drewna klejonego; 
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 

zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem; 

• elementy kolorowe wykonane z odpornych na warunki 
atmosferyczne płyt HDPE lub HPL; 

• brak ostrych krawędzi, szpar, które stwarzają zagrożenie 
zakleszczenia głowy, palców oraz innych części ciała; 

• elementy metalowe ze stali nierdzewnej; 
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym; 
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Panel edukacyjny. Urządzenie inte-
gracyjne (dostosowane do korzystania 
przez dzieci z niepełnosprawnością). 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregno-

wanego, lakierowanego drewna klejonego; 
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 

zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem; 

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi na-
kładkami chroniącymi wierzch drewna; 

• element kolorowy wykonany z polietylenowej płyty 
HDPE lub HPL odpornej na warunki atmosferyczne; 

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Solo 17
WD 1457 4 219 zł

Solo 18
WD 1458             2 914 zł

Solo 19
WD 1470 945 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,01 m2

Długość 0,84 m
Szerokość 0,11 m
Wysokość całkowita 1,30 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 120 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Panel edukacyjny alfabet. Urządzenie inte-
gracyjne (dostosowane do korzystania przez 
dzieci z niepełnosprawnością). 

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowa-
nego, lakierowanego drewna klejonego

• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 
zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładka-
mi chroniącymi wierzch drewna

• element kolorowy wykonany z polietylenowej płyty HDPE 
lub HPL odpornej na warunki atmosferyczne

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożli-
wić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Solo 21
WD 1476 994 zł

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,01 m2

Długość 0,84 m
Szerokość 0,11 m
Wysokość całkowita 1,30 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 120 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Panel edukacyjny. Urządzenie integracyjne 
(dostosowane do korzystania przez dzieci 
z niepełnosprawnością). 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowa-

nego, lakierowanego drewna klejonego
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 

zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładka-
mi chroniącymi wierzch drewna

• element kolorowy wykonany z polietylenowej płyty HDPE 
lub HPL odpornej na warunki atmosferyczne

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożli-
wić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Solo 22
WD 1477 945 zł

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,01 m2

Długość 0,84 m
Szerokość 0,11 m
Wysokość całkowita 1,30 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–8 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 11
Wymiar największej części [cm] 120 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Tablica do rysowania. Urządzenie integra-
cyjne (urządzenie dostosowane do korzy-
stania przez dzieci z niepełnosprawnością). 

• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowa-
nego, lakierowanego drewna klejonego

• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 
zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładka-
mi chroniącymi wierzch drewna

• tablica wykonana ze sklejki tablicowej lub płyty HPL odpor-
nej na warunki atmosferyczne

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożli-
wić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Solo 23
WD 1478 798 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 9,90 m2

Długość 2,70 m
Szerokość 0,36 m
Wysokość całkowita 0,80 m
Wysokość swobodnego upadku 0,99 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 33
Wymiar największej części [cm] 270 x 90 x 36
Dostępność części zamiennych Tak

Huśtawka wagowa. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• siedziska z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Swing 1
ST 0500 2 467 zł
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HuśHuśH tawtawkak wagowa. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• siedziska z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lubzabezpie
• brak ostrych krawęd i

2

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 49,00 m2

Długość 6,43 m
Szerokość 5,58 m
Wysokość całkowita 2,81 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 77
Wymiar największej części [cm] 516 x 110 x 11
Dostępność części zamiennych Tak

Huśtawka typu bocianie gniazdo na trzech nogach. 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana i malowana proszkowo
• łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na górze konstrukcji
• wytrzymałe atestowane siedzisko
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Huśtawka wahadłowa przystosowana dla dzieci 
z niepełnosprawnością. Urządzenie integracyjne 
(urządzenie dostosowane do korzystania przez dzie-
ci z niepełnosprawnością). 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana i malowana proszkowo; 
• łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców;
•  wszystkie śruby, zawiesia ze stali nierdzewnej; 
• bezpieczne, atestowane siedzisko; 
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Swing 3
ST 0509 11 327 zł

Swing 5
ST 0517 10 604 zł

Huśtawka typu bocianie gniazdo na 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana i malowan
• łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszcze
• wszystkie śruby wkręty zakryte plastikowymi kol

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 18,30 m2

Długość 3,37 m
Szerokość 2,38 m
Wysokość całkowita 2,93 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 18
Wymiar największej części [cm] 370 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

p od

Huśta
z nie
(urzą
ci z n
• kon
• łańc

huśtawki

swing

sklep.nowaszkola.com 913sklep.nowaszkola.com

k
ul

tu
ra

 f
iz

yc
zn

a

W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Huśtawka typu serfer. 
• konstrukcja urządzenia stal cynkowana i malowana proszkowo; 
łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców; 

Swing 6
ST 0518 9 686 zł
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wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowy-
mi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które 
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na 
górze konstrukcji; zawiesia ze stali nierdzewnej; produkt 
zgodny z  normą 1176-1:2017

Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo.  
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców

Swing 7
ST 1423 5 599 zł
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• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi na-
kładkami

• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone 
plastikowymi kapslami; 

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoż-
liwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• atestowane, bezpieczne siedzisko
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 29,04 m2

Długość 4,00 m
Szerokość 0,54 m
Wysokość całkowita 3,10 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 6–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 26
Wymiar największej części [cm] 420 x 10 x 10
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 18,00 m2

Długość 3,16 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,33 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 14
Wymiar największej części [cm] 297 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 127,50 m2

Długość 6,38 m
Szerokość 6,06 m
Wysokość całkowita 2,39 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 18
Wymiar największej części [cm] 310 x 10 x 10

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,30 m2

Długość 3,61 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,33 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 1–3 lat/3-14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 15
Wymiar największej części [cm] 300 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak

Pięcioosobowa huśtawka wahadłowa. Dostęp-
ne rodzaje atestowanych siedzisk: koszykowe, 
płaskie z barierką. 

Swing 8
ST 5155R5 9 028 zł
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• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo; 
łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców; 
wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi 
kapslami; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na gó-
rze konstrukcji; zawiesia ze stali nierdzewnej; wytrzymałe 
atestowane siedzisko; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dwuosobowa huśtawka  wahadłowa. Dostępne 
rodzaje atestowanych siedzisk: koszykowe, pła-
skie typu deseczka, płaskie z barierą, typu pas. 

Swing 9
ST 1422R1R1 3 177 zł
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• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone 

plastikowymi kapslami
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoż-

liwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała
• łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zaklesz-
czenie palców
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,30 m2

Długość 3,61 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,33 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 1–3 lat/3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 25
Wymiar największej części [cm] 302 x 30 x 30
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 18,00 m2

Długość 3,16 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,33 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 17
Wymiar największej części [cm] 237 x 9 x 9
Dostępność części zamiennych Tak

Dwuosobowa huśtawka wahadłowa. Dostępne 
rodzaje atestowanych siedzisk: koszykowe, pła-
skie typu deseczka, płaskie z barierą, typu pas. 

Swing 15
WD 1422-1R1R1 2 725 zł
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• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowa-
nego, lakierowanego drewna klejonego; oparta na me-
talowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają 
drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem; góra 
konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami 
chroniącymi wierzch drewna; belka pozioma ze stali cyn-

kowanej i malowanej proszkowo; łańcuch kalibrowa-
ny uniemożliwiający zakleszczenie palców; produkt 
zgodny z normą 1176-1:2017

Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo. 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 

lakierowanego drewna klejonego

Swing 16
WD 1423 4 895 zł
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• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 

zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem; góra konstrukcji zabezpieczona polietyle-
nowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna; belka 
pozioma ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo; 
łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie 

palców; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Wahadłowa huśtawka wieloosobowa. Dostępne 
rodzaje atestowanych siedzisk: bocianie gniazdo 
oraz do wyboru siedziska: koszykowe, płaskie 

Swing 17
WD 1494R1R1R6 7 193 zł
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typu deseczka, płaskie z barierą, typu pas. 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowane-

go, lakierowanego drewna klejonego; oparta na metalowych 
ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed 
bezpośrednim kontaktem z podłożem; góra konstrukcji za-
bezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch 

drewna; belka pozioma ze stali cynkowanej i malowanej 
proszkowo; łańcuch kalibrowany uniemożliwiający za-
kleszczenie palców; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 40,10 m2

Długość 6,15 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,32 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 1–3 lat/3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 15 kg
Wymiar największej części [cm] 300 x 8 x 8 cm
Dostępność części zamiennych Tak

Wahadłowa huśtawka wieloosobowa. Dostępne 
rodzaje atestowanych siedzisk: bocianie gniazdo 
oraz do wyboru siedziska: koszykowe, płaskie 

Swing 11
ST 1494R1R1R6 8 317 zł
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typu deseczka, płaskie z barierą, typu pas. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo; łań-

cuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców; 
góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładka-
mi; zawiesia ze stali nierdzewnej; atestowane, bezpieczne 
siedzisko; produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 40,10 m2

Długość 6,15 m
Szerokość 1,94 m
Wysokość całkowita 2,32 m
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m
Przedział wiekowy 1–3 lat/3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 28
Wymiar największej części [cm] 300 x 8 x 8
Dostępność części zamiennych Tak
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Bujak konik. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki

Spring 3
VP 0604-1 1 111 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana 
proszkowo; inne elementy metalowe cynkowane i/lub malo-
wane proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które 
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części 
ciała; uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzy-

małego materiału; produkt zgodny z normą 1176-1:2017Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,18 m2

Długość 0,78 m
Szerokość 0,21 m
Wysokość całkowita 0,77 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 23
Wymiar największej części [cm] 78 x 116 x 22

małego materiału; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Bujak piesek. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki

Spring 1
VP 0602 1 111 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malo-
wana proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte pla-
stikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi 
oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 
palców, głowy i innych części ciała; uchwyty i podnóżki 
ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017 

Bujak skuter.
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki

Spring 2
VP 0603 1 111 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malo-
wana proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte pla-
stikowymi kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi 
oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 
palców, głowy i innych części ciała; uchwyty i podnóżki 
ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału; 

produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Huśtawka wagowa. 
• konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, 

lakierowanego drewna klejonego
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• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które 
zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem 
z podłożem

• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakład-
kami chroniącymi wierzch drewna

• siedziska z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017Dane urządzenia

Strefa bezpieczeństwa 10,20 m2

Długość 2,70 m
Szerokość 0,40 m
Wysokość całkowita 1,15 m
Wysokość swobodnego upadku 0,99 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 40
Wymiar największej części [cm] 270 x 35 x 55
Dostępność części zamiennych Tak

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,30 m2

Długość 0,82 m
Szerokość 0,21 m
Wysokość całkowita 0,79 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 23
Wymiar największej części [cm] 78 x 116 x 22

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 10,26 m2

Długość 0,80 m
Szerokość 0,21 m
Wysokość całkowita 0,75 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 23
Wymiar największej części [cm] 78 x 116 x 22

Swing 18
WD 1425 2 060 zł

bujaki na sprężynach

spring

bujaki na sprężynach

sp
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 12,81 m2

Długość 1,60 m
Szerokość 0,21 m
Wysokość całkowita 0,86 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 32
Wymiar największej części [cm] 160 x 120 x 22
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Dwuosobowy bujak zebra. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki

Spring 6
VP 0610 2 028 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i ma-
lowana proszkowo

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 

części ciała
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Bujak serfer. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana proszkowo

Spring 7
VP 0612-1 2 351 zł
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• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 
części ciała

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Wieloosobowy bujak. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo oraz z HDPE odpor-

nego na warunki atmosferyczne; ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki; 

Spring 8
VP 0613-1 2 861 zł
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stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana 
proszkowo; inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowa-
ne proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które 
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części 
ciała; uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzy-

małego materiału; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 11,25 m2

Długość 1,04 m
Szerokość 0,27 m
Wysokość całkowita 0,46 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 25
Wymiar największej części [cm] 109 x 92 x 31

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 14,00 m2

Długość 1,40 m
Szerokość 1,20 m
Wysokość całkowita 0,78 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 55
Wymiar największej części [cm] 142 x 126 x 121
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 16,07 m2

Długość 1,50 m
Szerokość 1,00 m
Wysokość całkowita 0,45 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 108
Wymiar największej części [cm] 83 x 150 x 100
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Wieloosobowy bujak labirynt. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne, stalowa 

cynkowana i malowana proszkowo

Spring 10
VP 0621-1 5 037 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i ma-
lowana proszkowo

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoż-
liwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017
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Dwuosobowy bujak kotek. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki

Spring 15
VP 0626 2 034 zł
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• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i ma-
lowana proszkowo

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoż-
liwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 11,68 m2

Długość 1,24 m
Szerokość 0,21 m
Wysokość całkowita 1,01 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 10,5
Wymiar największej części [cm] 121 x 80 x 2   P
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Dwuosobowy bujak rekin. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne, cynkowana 

i malowana proszkowo; ergonomiczne i trwałe uchwyty i podnóżki; 

Spring 12
VP 0623 2 970 zł
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stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana 
proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi 
kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, 
które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy 
i innych części ciała; produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 12,41 m2

Długość 0,79 m
Szerokość 0,78 m
Wysokość całkowita 0,78 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 10,5
Wymiar największej części [cm] 87 x 66 x 1,5

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 12,14 m2

Długość 1,27 m
Szerokość 0,32 m
Wysokość całkowita 0,46 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 10,5
Wymiar największej części [cm] 127 x 32 x 1,5

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,82 m2

Długość 2,98 m
Szerokość 1,67 m
Wysokość całkowita 0,45 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 25
Wymiar największej części [cm] 55 x 55 x 83
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Równoważnia na sprężynach. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne
• stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana proszkowo

Spring 13
VP 0624 2 253 zł
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• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoż-
liwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała

• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Grzybki sprężynach. 
• konstrukcja z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne, 

stalowa cynkowana i malowana proszkowo; stalowa sprężyna 

Spring 14
VP 0625 2 873 zł
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20 mm fosforowana żelazowo i malowana proszkowo; 
wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolo-
rowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szcze-
lin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, 
głowy i innych części ciała; produkt zgodny z normą 
1176-1:2017

2 970 zł

2 253 zł

2 873 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 13,38 m2

Długość 3,33 m
Szerokość 0,25 m
Wysokość całkowita 0,85 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych Tak
Masa najcięższej części [kg] 19
Wymiar największej części [cm] 6 x 8 x 333

Wieloosobowy bujak panda.
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo oraz z HDPE 

odpornego na warunki atmosferyczne; ergonomiczne i trwałe uchwyty 
i podnóżki; stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowa-
na proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi koloro-
wymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby 
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; uchwyty 
i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału; pro-
dukt zgodny z normą 1176-1:2017

Spring 16
VP 0670 3 604 zł
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 9,30 m2

Średnica 0,45 m
Wysokość całkowita 0,43 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 15
Wymiar największej części [cm] 65x115
Dostępność części zamiennych Tak

  P
rz

es
tr

ze
ń 

m
in

im
al

na

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 9,30 m2

Średnica 0,45 m
Wysokość całkowita 1,40 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 18
Wymiar największej części [cm] 65 x 222
Dostępność części zamiennych Tak
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Karuzela piruet. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• podest z wysokiej jakości HPL
• ergonomiczny i trwały uchwyt
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Karuzela piruet. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• podest z wysokiej jakości HPL
• ergonomiczny i trwały uchwyt
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Hoop 2
VP 0701-1 2 545 zł

Hoop 1
VP 0700-1 1 679 zł
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2 545 zł
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Karuzela platformowa. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• podest z aluminiowej antypoślizgowej blachy
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Hoop 3
VP 0702 3 352 zł

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,20 m2

Średnica 1,20 m
Wysokość całkowita 0,70 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,70 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 47
Wymiar największej części [cm] 120 x 90
Dostępność części zamiennych Tak
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 21,20 m2

Średnica 1,20 m
Wysokość całkowita 0,70 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,70 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 59
Wymiar największej części [cm] 120 x 90
Dostępność części zamiennych Tak
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Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa 23,70 m2

Średnica 1,50 m
Wysokość całkowita 0,70 m
Wysokość swobodnego upadku < 0,70 m
Przedział wiekowy 3–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 103
Wymiar największej części [cm] 150 x 90
Dostępność części zamiennych Tak
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Karuzela platformowa. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• podest z aluminiowej antypoślizgowej blachy
• siedziska z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warun-

ków atmosferycznych
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Karuzela platformowa. 
• konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo
• podest z aluminiowej antypoślizgowej blachy
• siedziska oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpor-

nych na działanie warunków atmosferycznych
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zaklesz-

czenia: palców, głowy i innych części ciała
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Hoop 4
VP 0703 3 875 zł

Hoop 5
VP 0706 5 502 zł
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Ławka z drewnianym siedziskiem. 
• konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo
• impregnowane i dwukrotnie malowane drewno klejone
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 2
VP 0900-2 633 zł

Wieszak na ubrania. 
• konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 1
VP 0908 1 266 zł
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Dane urządzenia
Długość 1,60 m
Szerokość 0,39 m
Wysokość całkowita 0,43 m

Dane urządzenia
Szerokość 1,69 m
Wysokość całkowita 1,70 m

Ławka z drewnianym siedziskiem i oparciem. 
• konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo
• impregnowane i dwukrotnie malowane drewno klejone
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 3
VP 0902-2 1 143 zł
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Dane urządzenia
Długość 1,60 m
Szerokość 0,48 m
Wysokość całkowita 0,80 m

Stolik z dwoma ławkami z drewniany siedzi-
skiem. 
• stal cynkowana i malowana proszkowo
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 5
VP 0914 2 383 zł
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Dane urządzenia
Długość 1,74 m
Szerokość 1,60 m
Wysokość całkowita 0,54 m

mała architektura

park
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Ogrodzenie panelowe z kolorowymi aplika-
cjami z HDPE. 
• konstrukcja cynkowana ogniowo
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Park 6
VP 0921-1 419 zł

Dane urządzenia
Długość 2,60 m
Wysokość całkowita 1,10 m

zenie panelowe z kolorowymi aplika-
HDPE. 
k j k i

6
21-1 419 zł

Furtka do ogrodzenia panelowego Park 6 
VP 0921-1. 
• konstrukcja cynkowana ogniowo
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 7
VP 0922 1 137 zł

Dane urządzenia
Długość 1,00 m
Wysokość całkowita 1,10 m

Kosz na odpady. 
• konstrukcja stalowa i malowana proszkowa
• produkt zgodny z  normą 1176-1:2017

Park 8
VP 0904 600 zł

Dane urządzenia
Wysokość całkowita 0,95 m
Pojemność 37 l

Park 8

Kosz z daszkiem na odpady. 
• konstrukcja stalowa i malowana proszkowa 
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 9
VP 0905-1 711 zł

Dane urządzenia
Wysokość całkowita 0,95 m
Pojemność 37 l

  Przestrzeń minimalna

  Przestrzeń minimalna
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi



Dane urządzenia
Szerokość 0,50 m
Wysokość całkowita 1,70 m

  Przestrzeń minimalna

Park 10
VP 0906 554 zł

Tablica prostokątna z regulaminem korzystania 
z placu zabaw. 
• konstrukcja stalowa i malowana proszkowa
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Dane urządzenia
Szerokość 0,60 m
Wysokość całkowita 1,70 m

  Przestrzeń minimalna

Tablica sowa z regulaminem korzystania z pla-
cu zabaw. 
• konstrukcja stalowa i malowana proszkowa. 
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 11
VP 0907 689 zł

Dane urządzenia
Szerokość 0,50 m
Wysokość całkowita 1,70 m

  Przestrzeń minimalna

Tablica prostokątna z regulaminem korzystania 
z placu zabaw. 
• konstrukcja z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowa-

nego drewna klejonego
• oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpie-

czają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem
• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami 

chroniącymi wierzch drewna
• produkt zgodny z normą 1176-1:2017

Park 12
WD 1483 518 zł

554 zł 689 zł 518 zł

sklep.nowaszkola.com 923sklep.nowaszkola.com
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W celu ustalenia kosztów transportu i montażu, 
prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
i przedstawicielami handlowymi
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