
H-4181 Nádudvar, Kabai út 62. | Tel: +36 54 480 666 | Fax: +36 54 480 233 | E-mail: polyduct@polyduct.hu | Web: www.jatszoterieszkozok.com

ZRT.

H-4181 Nádudvar, Kabai út 62. | Tel: +36 54 480 666 | Fax: +36 54 480 233 | E-mail: polyduct@polyduct.hu | Web: www.jatszoterieszkozok.com

tűzihorganyzott, dupla porfestett acél; 
acélbetétes kötél műanyag bevonattal; 

UV stabil anyagában színezett PE alapanyag

2-8
év

Lengő aLagút
Cikkszám: 4960-1Súly

75 kg
Garancia
12 hó

Esési 
magasság

1,25 m

Védő-
terület

19,5 m2
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EgyEnsúlyozók
Amikor valaki ellátogat egy játszótérre, azt tapasztalhatja, hogy az egyensúlyozókat 
mindig több gyerek használja egyszerre, hiszen nagyon közkedvelt játszótéri 
eszközök.

Elsősorban azért szeretik a gyerekek az egyensúlyozók használatát, mert nem rögzített játékról van szó, 
hanem egy olyan építményről, ami dinamikus, mozgó alkatrészekből áll.
Az egyensúlyozók szabadon mozgó alkatrészekből állnak, melyek olyan irányba és sebességgel 
mozdulnak, ahogy a gyermek mozog rajta, tehát a kisgyermek saját mozgása által irányítja egy igen 
nagy kiterjedésű tárgy mozgását. Ez roppant nagy örömmel tölti el a gyerekeket, ez az egyik oka annak, 
hogy ennyire nagyon szeretik az egyensúlyozók használatát.

Az egyensúlyozók használata erőteljesen előrelendíti a gyermekek egyensúlyérzékének fejlődését, ami 
azért nagyon fontos, mert ebből adódóan az idegrendszer is sokkal gyorsabban fejlődik.

Rengeteg formájú, kialakítású és funkciójú egyensúlyozó létezik, főként annak érdekében, hogy a 
gyermekek között az összes korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbbet.
Olyan egyensúlyozók is vannak, amik egészen pici gyermekek számára alkalmasak, csupán annyi 
szükségeltetik hozzá, hogy a gyermek biztonságosan tudjon már járni, tehát akár két éves kortól 
használható.

Miért szErEtik a gyErEkEk az EgyEnsúlyozókat?

az EgyEnsúlyozók sokrétűségE

ZRT.
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I. rögzítés előregyártott 600x 
350x150mm alapbetontest hez 
(alapbetontest a játszósík alatt 
700mm-re helyezkedik el).  Rögzí-
tést követően az eszközt az MSZ 
EN 1176 és MSZ EN 1177-es szab-
ványnak megfelelően ütéscsillapí-
tó felülettel kell ellátni.  

II. rögzítés helyszínen öntött be-
tonozással (az öntött beton felső 
része az játszósík alatt legalább 
400mm-re helyezkedik el). Rögzí-
tést követően az eszközt az MSZ 
EN 1176 és MSZ EN 1177-es szab-
ványnak megfelelően ütéscsilla-
pító felülettel kell ellátni.

III. rögzítés betonfelülethez spe-
ciális nagy szilárdságú betondű-
bel segítségével. Rögzítést köve-
tően az eszközt az MSZ EN 1176 
és MSZ EN 1177-es szabványnak 
megfelelően ütéscsillapító felü-
lettel kell ellátni.

AlApozási rendszer
A játszótéri eszközeink többféleképpen rögzíthetőek.

Társaságunk által gyártott és forgalmazott termékek 
előállítása során nagy hangsúlyt fektetünk a felhasz-
nált alapanyagok megválasztására. Kizárólag kiváló 
minőségű anyagok kerülnek beépítésre a biztonság, 
tartósság, egészségvédelem érdekében. 

Műanyag alkatrészek UV sugárzásnak kivallóan el-
lenálló anyagában színezett polietilén alapanyagból 
készülnek, mely garantálja a hosszú színtartósságot, 
valamint a nagyobb igénybevétel esetén történő kop-
tatások hatására is megőrzi színét, szemben az egyéb 
nem anyagában színezet műanyagtermékekhez ké-

pest. A rotációs öntési technológiával készített mű-
anyag termékeink (csúszdák, fedelek stb.) megfelelnek 
a legszigorúbb alapanyag vizsgálati követelmények-
nek (CPSIA), mely kizárja az egészségre káros adalékok 
felhasználást.

Fém-alkatrészek készítésekor kizárólag jó minőségű 
alapanyag kerül felhasználásra, mely felületkezelé-
se tűzihorganyzással és dupla porfestéssel történik a 
hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség 
biztosítása érdekében.

FelhAsznált AnyAgok

áltAlános inFormációk

ZRT.
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A játszótéri eszközöknél használható ütéscsillapító anyagok tulajdonságait, vastagságukat az MSZ EN 1176 és az 
MSZ EN 1177-es szabvány szabályozza.

Minden POLYDUCT ZRT. által gyártott és forgalmazott terméket vásárláskor ellátunk egy szerelési, karbantartási 
utasítással, mely a játszótéri eszközök megfelelő, biztonságos telepítésének, valamint az első használatbavételt 
követő karbantartások, ellenőrzések (heti, havi és éves) elvégzéséhez nyújt segítséget. Az eszközök szerelését 
csak szakképzett szakember végezheti, majd a szerelést követően az eszközt arra kijelölt szervezettel felül kell 
vizsgáltatni. Az esetleges hibás szerelés balesethez és a garancia elvesztéséhez vezethet!

A POLYDUCT ZRT. ISO 9001:2008 minőségirányítási, valamint MSZ EN ISO 14001:2004 környezetirányítási 
rendszerrel és az egyedi terméknyilvántartást is biztosító vállalatirányítási rendszerrel szavatolja termékeinek és 
berendezéseinek megfelelőségét.

Anyag méret
A legkisebb 

rétegvastagság kritikus esésmagasság
mm Mm Mm

Gyep/felső talaj ≤ 1000

Fakéregzúzalék szemcsenagyság 20-80
200 ≤ 2000
300 ≤ 3000

Faapriték szemcsenagyság 5-30
200 ≤ 2000
300 ≤ 3000

Homok szemcsenagyság 0,2-2
200 ≤ 2000
300 ≤ 3000

Kavics szemcsenagyság 2-8
200 ≤ 2000
300 ≤ 3000

Egyéb anyagok és 
rétegvastagságok 
(pl. gumilap)

HIC szerint A vizsgált kritikus esésma-
gasság

Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100mm-el kell kiegészíteni az esetleges kiszóródás 
miatt.

ütéscsillApító Felület

szerelési, kArbAntArtási utAsítás

minőségbiztosítási és környezetvédelmi rendszerek

ZRT.


