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l. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, w tym:

1 l kalkulacja włas

1. Hustawka wagowa podwójna metalowa, osadzona w gruncie przy pomocy stalowych kotew z
zabetonowaniem na gł. 60 cm, słupy nośne z giętych rur, elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze

; uzgodnionym z inwestorem. Siedziska huśtawkowe z ffi polietylenowej, drewna litego bezrdzeniowego

i impregnowanego lub gumowane, Łańcuchy zawiesi i elementy złaczne ocynkowane, łby elementów

izłącznych osłonięte plastikowymi korkami, Wymiary huśtawki: szer. około 371 cm rozstaw ramion około 157

l cm i wys. około 235 cm do górnej belki. Siedziska na wys, około 52 cm od poziomu terenu- piasku, Szczegóły

; 
umiejscowienia uaądzenia na mapce sytuacyjnej. Strefa bezpieczeństwa: 371 x 750 cm. Podane wyżej

i parametry oraz szczegóły konstrukcyjne uządzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie
--!_--. -- 
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-^-_-_1-:.-,zmiany podanych parametrów.
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kalkulacja włas

2. Hustawka wagowa "Ważka "podwójna metalowa lub inna parametrowo równoważna osadzona w gruncie

przy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł, 60 cm, słupy nośne i belka z giętych rur, elementy

stalowe malowane proszkowo w koloze uzgodnionym z inwestorem, Siedziska huśtawkowe z płyty

polietylenowej, drewna litego bezrdzeniowego impregnowanego lub gumowane, Łby elementów złącznych

osłonięte plastikowymi korkami. Wymiary huśtawki: szer, około 39 cm , długość ramion około 316 cm iwys.
około 108 cm do górnego uchwytu belki. Siedziska na wys. około 72cmod poziomu terenu- piasku,

Szczegóły umiejscowienia unądzenia na mapce sytuacyjnej. Strefa bezpieczeństwa: 339 x 616 cm. Podane

,Ąry,żej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne uządzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się

niewielkie zmiany podanych parametrów.

kalkulacja włas

3. Karuzela tarczowa bez siedziska - elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej

zabezpieczonej pzed korozją malowaniem proszkowym. Podłoga karuzeli to odpowiednio wycięta laserem

] blacha aluminiowa ryflowana gr. 4 mm anĘpoślizgowa. W spodniej części platformy pźymocowana blacha o
j szer, 30 cm zapobiegająca zakleszczeniu się nogi dziecka.Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane

kalkulacja włas

] 4. P|ASKOWN|CA z torem do gry w kapsle, z drewna sosnowego wyselekcjonowanego, impregnowanego

1 powiezchniowo, osadzona u, gruncie pay pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. 30 cm,

1 elementy stalowe matowane proszkowo, połączenia śrubowe osłonięte esietycznymi zaślepkami z tnłałego

itworzywa sńucznego iz wypełnieniem wnętna piaskiem płukanym gr, 0,00 do 0,22mm. Wymiary piaskownicy:

iokoło 303x 303 cm iwys. 30 cm. Szczegóły umiejscowienia uządzenia na mapce s$uacyjnej, Strefa

i bezpieczeństwa: 603 x 603 cm, Podane wyżej parametry oraz szczegóĘ konstrukcyjne uządzeń określają

5, ŁAWKAz rur pzenośna z oparciem i szerokim siedziskiem. konstrukcja metalowa ze stali węglowej

konstrukcyjnej zabezpieczonej paed korozją malowaniem proszkowym. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z
drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o śr. od 6 do 14 cm lub w
postaci kawędziaków, ompregnowane próżniowo . ciśnieniowo bezchromowym środkiem impregnacyjnym.

Wszystkie elgmenty metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkiem ogniowo. Wymiary: dł, ok. 180 cm,

szer. ok. 65 cm , wysokość siedzenia ok, 45 cm, wys. ok, ławki 78 cm. Strefa bezpieczeństwa: brak

Szczegóły umiejscowienia uządzenia na mapce sytuacyjnej, podane wyżej parametry oraz szczegóły
konstrukcyjne uządzeń określająwymagania lnwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych

parametrów.
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