
Specyfikacja urządzeń street workout/parkour

 Słupy pionowe: przekrój 88,9 mm, grubość ścianki 3,6mm.

 Drążki oraz pozostałe elementy: przekrój od 33,7 mm do 48,3 mm w zależności od długości drążka /

grubość ścianki analogicznie od 2,6 mm do 4 mm

 Urządzenia są mocowane do słupów za pomocą specjalnych obejm  o grubości 5 mm, skręcanych 

śrubami nierdzewnymi M12. Umożliwia to zamocowanie danego elementu na dowolnej wysokości 

pod dowolnym kątem. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w dowolnym momencie zdemontować 

element np. w celu naprawy

 Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005, gruba struktura (standard). Istnieje 

możliwość pomalowania ich w dowolnym kolorze z palety RAL

 Reszta elementów (drążki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania). Istnieje możliwość 

zamówienia całości w kolorze. W takim przypadku gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia 

powłoki lakierniczej w miejscu styku z ćwiczącym.

 Wszystkie słupy i rury są zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza.

 Sposób fundamentowania: każdy słup zalewany betonem półsuchym B25 na głębokości 80cm. 

Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m3. Fundamenty znajdują się minimum

30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

 Dla urządzeń o wysokości powyżej 1m zalecana nawierzchnia bezpieczna o grubości warstwy 30cm 

z:

- kory o frakcji 20-40 mm, żwirowa (żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm) lub piaskowa (0-2mm)

-  inna nawierzchnia bezpieczna według normy PN-EN 1177:2009.

 Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 1176 -

1:2017-12, co pozwala na użytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.

 Gwarancja: 3 lata - na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.

 Urządzenia produkowane w Polsce.

 Na naszych tablicach informacyjnych znajduje się specjalny zestaw przykładowych ćwiczeń, dzięki 

czemu każda osoba mająca po raz pierwszy styczność z takim obiektem, będzie mogła łatwo 

rozpocząć trening. Ćwiczenia na naszych tablicach zostały specjalnie dobrane przez osoby z 

wieloletnim doświadczeniem treningowym w parkour i street workout.


