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ZRT.

3-8
év

Halacska
Cikkszám: FS-201Súly

37 kg
Garancia
12 hó

Esési 
magasság

0,45 m

Védő-
terület

4,9 m2

tűzihorganyzott, dupla porfestett acél; 
UV stabil anyagában színezett PE alapanyag
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Rugós játékok
Rugós játékok között megtalálható kínálatunkban az egyszemélyes, és a 
többszemélyes változat is, különböző formákban, karos, illetve beülős kivitelben. 
Igény szerint lehet kiválasztani a rugós játékok azon típusát, mely a legmegfelelőbb 
a felhasználó számára.

A rugós játékok mindegyike megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak, ami garantálja a rugós játékok használatának 
biztonságát.

A rugós játékok alapanyaga anyagában színezett PE alapanyag, mely UV védelemmel van ellátva, ebből adódóan 
nem következik be jelentős színváltozás hosszú idő elteltével sem.
A rugó és a rugótartó acélkeret tűzihorganyzott, porfestett felületkezeléssel van ellátva, mely a legerőteljesebb 
igénybevételnek is ellenáll.

A betonozás előtt az a rúgótartó acélkeret süllyesztésre kerül egy 300 x 300 x 400mm-es munkagödörbe, ezt 
követőn a rugótartót felöntjük betonnal ami megadja a későbbiekre vonatkozó stabilitását. A betonozás a talaj 
szintje alatt fejeződik be ezzel is védve a gyermekeket a sérüléstől.

A játékfigurák egészen különbözőek. Az egyszemélyes rugós játékok között leggyakoribbak az állatfigurások, 
emellett vannak autós és motoros kialakításúak.
A két- és többszemélyes rugós játékok közül az autós formák a legnépszerűbbek, de megtalálható bálna és egyéb 
állatformára kialakított rugós játék is.

A Rugós játékok AlApAnyAgA

Rugós játékok telepítése

Rugós játékok 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.


