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Elvárt Megfelelőség: 
 

• A  játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 

• EN 1176-1:2017  
Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 

• EN 1176-2:2017  
Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei 

• EN 1176-3:2017  
Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és 
vizsgálati módszerei 

• EN 1176-6:2017 
Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei 
és vizsgálati módszerei 

• MSZ EN 1177 
Ütéscsillapító játszótéri talajok. A kritikus esésmagasság meghatározása 

• CEN/TR 16467:2013 
Minden gyermek számára hozzáférhető játszótéri eszközök 

 
 
 
 
Az átadás során elvárt dokumentumok: 
• EN 1176 szerinti megfelelőségi tanusítvány és gyártói nyilatkozat 

• karbantartási útmutató 

• karbantartási napló 

• műszaki adatlap 

• garancialevél 
 
 
Elvárt Garanciális feltételek: 
A játszótéri eszközökre 2 év garancia az anyagokra és a gyártásból eredő hibákra. 
  

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40909,6118&cs=19006D22596195118889632F0F8EB9A6D
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40913,6118&cs=1482F7EF3785EF6065A66528C5824339C
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40915,6118&cs=1FDCC8705D4636F68DDFF45FFAA312F12
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40914,6118&cs=18BF525D7AB2B0E55D2611A3FF67E0EB8
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=146223&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:35832,6118&cs=10CBCB8325C7A3296DCF7C391798CD76F
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 J-01 
MEGNEVEZÉS Ház 

ANYAGA fenyő tartószerkezet fém tartólábakra szerelve,  
csúszásmentes rétegelt fa podeszttel, két 
rámpával, amőbajátékkal, golyóvezetővel,  
játszószint: 60 cm 

MÉRET 390 x 230 x  
190 CM 

HELYIGÉNY 690 x 530 CM 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

SZÍN Gyártó szerint. 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-02 
MEGNEVEZÉS Minicsúszda 

ANYAGA HDPE panelekkel, rozsdamentes acél 
csúszdalappal induló magasság: 60 cm 

MÉRET 240 x 53  x 134 cm 

HELYIGÉNY 600 x 350 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-03 
MEGNEVEZÉS Egyszemélyes rugós játék - LOVACSKA 

ANYAGA időjárásálló HDPE műanyagból, festett acélrugóval 

MÉRET 25 x 70 x 100 cm 

HELYIGÉNY Ø 300 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - nem szükséges, de mivel a labirintus mellett 
van így ez alá is kerül gumiburkolat 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
 

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 
MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-04 
MEGNEVEZÉS Kétszemélyes tandem rugós játék 

ANYAGA fenyő szerkezeti elemmel, műanyag ülőkékkel 
festett acélrugóval és festett, hajlított acélcső  
kapaszkodóval 

MÉRET 30 x 130 x 90 CM 

HELYIGÉNY 330 x 430 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-05 
MEGNEVEZÉS Hatszögletű homokozó keret 

ANYAGA fenyő szerkezet színes ülőkékkel 

MÉRET 300 x 300 x 28 CM 

HELYIGÉNY 600 x 600 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
 

 

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 
MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél.• garancialevél. 
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 J-06 
MEGNEVEZÉS Mágikus labirintus 

ANYAGA fém oszlopokkal, polietilén elemekkel  
Integrált játék 

MÉRET 603 x 423 x 164 CM 

HELYIGÉNY 900 x 720 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS gumilap 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 
A megközelíthetőség miatt gumilap 
ütéscsillapítással ajánlott telepíteni! 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-07 
MEGNEVEZÉS Egyensúlyozó hullámkorláttal 

ANYAGA fenyő tartószerkezet, fém tartólábakra 
szerelve, festett acél korláttal, tűzi 
horganyzott acél lánccal 

MÉRET 75 x 180 x 100  CM 

HELYIGÉNY 370 x 480 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-08 
MEGNEVEZÉS Lépegető egyensúlyozó pálya 

ANYAGA öt részből álló pálya minden oldalán 
különböző készség fenyőből, csúszásmentes 
rétegelt fából, fenyő gerendából, festett 
acélból 

MÉRET 330 x 230 x 90  CM 

HELYIGÉNY 430 x 360 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS - 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-09 
MEGNEVEZÉS YUGO integrált körforgó  

(2 kerekesszékkel is használható) 
Integrált játék 

ANYAGA horganyzott,. festett acél szerkezet 

MÉRET Ø 247 x 79  CM 

HELYIGÉNY Ø 647 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS gumilap 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 
Indítás után a piros színű ajtók automatikusan 
záródnak. 
Csak felnőtt felügyelete mellett használható! 
A megközelíthetőség miatt gumilap 
ütéscsillapítással ajánlott telepíteni! 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-10 
MEGNEVEZÉS Integrált mérleghinta  

(fekvő mérleghinta, egyik oldalán kerettel  
ellátott felülettel, ahol a mozgásukban korlátozott 
gyerekek is biztonsággal hintázhatnak, míg a másik 
oldalon a szülő vagy egy másik gyermek segíti a 
hinta mozgatását) 

Integrált játék 

ANYAGA Gyártó szerint 

MÉRET 110 x 300 x 100 CM 

HELYIGÉNY 410 x 600 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS gumilap 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 
A megközelíthetőség miatt gumilap 
ütéscsillapítással ajánlott telepíteni! 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-11 
MEGNEVEZÉS Fém fészekhinta  

(fészek átm.: 120 cm) 

ANYAGA festett fém lábakkal, telített, lazúrozott, 
bélnélküli borovi fenyő felső keresztrúddal 

MÉRET 280 x 360 x 240  CM 

HELYIGÉNY 300 x 800 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS homok -24 m2 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-12 
MEGNEVEZÉS Négyszemélyes hintaállvány  

ANYAGA fenyő tartószerkezet fém tartólábakra  
szerelve, Alubetétes lapülőke közterületre 
ajánlott típus, alubetétes, gumi borítású, 
horganyzott acéllánccal, 1 db lapülőlével, 2 
db bölcső ülőkével, és 1 db baba-mama 
ülőkével 

MÉRET 600 x 280 x 228 CM 

HELYIGÉNY 650 x 800 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS homok - 52 m2 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 
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A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 
MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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MEGNEVEZÉS PAL négytornyos játszóvár hintával 

(kezelt, ragasztott északi fenyő tartóvázzal, fém 
tartólábakkal, fa tetővel, oldalpanelekkel, 
rozsdamentes acél csúszdákkal, kötélhíddal, 
lengőhíddal, alagúttal, rudas és acélbetétes kötél 
mászókával, rámpával, lapülőkés hintával, 
lépcsővel, alul átadó pultokkal, játszószint 
100/165 cm 

ANYAGA Gyártó szerint. 

MÉRET 925 x 870 x 381 CM 

HELYIGÉNY 1100 x 1200 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS homok - 115 m2 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-14 
MEGNEVEZÉS MONSOON 4 személyes 

(függeszkedő forgó tányérülőkékkel )  

ANYAGA horganyzott, festett acél 

MÉRET 360 x 360 x 250 CM 

HELYIGÉNY Ø 955 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS homok 72  m2 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-15 
MEGNEVEZÉS BALANCILO 1  

(háttámlás mérleghinta ) 

ANYAGA rozsdamentes acél szerkezet, színes HDPE 
ülőkék, háttámlák 

MÉRET 265 x 50 x 85 CM 

HELYIGÉNY 465 x 250 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS -- 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-16 
MEGNEVEZÉS Kültéri pingpong asztal  

ANYAGA tűzi horganyzott acél lábszerkezet, zöld 
színű, anyagában színezett, üvegszál 
erősítésű műgyanta asztallappal, porszórt 
felületkezelésű 

MÉRET 274 x 152,5 CM 

HELYIGÉNY -- 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS -- 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 2 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-17 
MEGNEVEZÉS Cirkusz trambulin 

ANYAGA Gyártó szerint. 

MÉRET átmérő 130 CM 

HELYIGÉNY átmérő 430 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS -- 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. Szerelőkerettel, gumilappal, fűre 

telepíthető 

DARABSZÁM 2 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-18 
MEGNEVEZÉS KHEOPSZ MIDI kötélpiramis  

két horizontális hálóval, 4 létrahintával 

ANYAGA 160 mm átmérőjű tűzi horganyzott acél 
oszloppal, 16 mm átmérőjű, 6 szálas 
acélbetétes kötelekkel 

MÉRET Ø 955 CM, 430 CM 

HELYIGÉNY Ø 960 CM 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS homok 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 J-19 
MEGNEVEZÉS Mini csúszda 

ANYAGA Gyártó szerint. 

MÉRET --- 

HELYIGÉNY --- 

SZÍN Gyártó szerint. 

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS GUMI 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása 
szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
 
 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
A gyártmányterveket kivitelezés előtt a megrendelőnek és a Tervezőnek be kell mutatni, gyártás csak jóváhagyással 
indítható! 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató, napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 

 

 


