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4-14
év

Super mini
Cikkszám: 4585-MD4

tűzihorganyzott, dupla porfestett acél;
acélbetétes kötél műanyag bevonattal

Garancia
12 hó

Esési 
magasság

1,5 m

Védő-
terület

24 m2
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Hinták
A hinták állványra felfüggesztett, lengő játszótéri eszközök, melyeknek több fajtája 
létezik, fajtától függően bármilyen korosztály használhatja, a gyerekek kedvenc 
játékszere a játszótereken.

A hinták annyira vonzók a gyermekek számára, hogy már egészen kicsi korban arra törekszenek, hogy 
egyedül, segítség nélkül képesek legyenek azt mozgásba lendíteni.

A hinták azért annyira közkedvelt játékok, mert olyan repülő mozgást képes megtenni vele a gyermek, 
amire saját maga, segédeszköz, illetve hinták nélkül nem képes, hiszen az ember nem tud repülni. Ebből 
adódóan hihetetlen szabadság érzést biztosít saját magának a hintázó gyermek.

A hinták több fajtája megtalálható a játszótereken, kortól függ, hogy a gyermek melyik hintát részesíti 
előnyben. A legrégebb óta ismert és használatos hinták közé tartozik a lengőhinta.

A lengőhinta egy állványra felfüggesztett ülés, mely lehet beleülős vagy lap kivitelezésű, kor függvénye, 
hogy melyik felel meg jobban a gyermek számára.

A fészekhinta is igen népszerű, mivel több gyermek használhatja egyszerre. A madárfészekhez hasonló 
kialakítás miatt kapta ezt az elnevezést a fészekhinta. Régebben gyakran autógumi felfüggesztésével 
helyettesítették a fészekhintát, ez pár évtizeddel ezelőtt főként családi házak udvarán volt igen gyakori 
eljárás. Ma már kifejezetten kényelmes és jól használható, könnyen mozgatható fészekhinták kerülnek 
gyártásra, amit a gyerekek nagyon szívesen használnak.

A kötélhinta a hinták között kifejezetten egyensúlyozónak számít. A gyerekek szeretik csoportosan 
használni. A kötélhinta használata elősegíti a gyerekekben az együttműködés kifejlődését, hogy 
rájöjjenek, hogyan kell egymást kontrollálniuk ahhoz, hogy a legideálisabb mozgást elérjék.

A mérleghinta, régies nevén libikóka, már igen régóta használatos játszótéri eszköz a gyermekek 
számára. Erősen befolyásolja a gyermekek együttműködési szándékának kialakulását, hiszen ezen a 
hintán csak párosával tudnak játszani, és össze kell hangolniuk mozgásukat ahhoz, hogy élvezetes 
legyen a hintázás.

Hinták fajtái

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.


