ANIA

Zawartość zestawu:
- Dwie wieże z daszkami
- Wieża bez zadaszenia
- Pomost linowy
- Pomost drewniany
- Pionowa ścianka wspinaczkowa
- Pionowa drabinka
- Schody drewniane
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 203

zestaw narożny z dwiema wieżami i zjeżdżalnią

6220 mm

7803 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 4,8m x 3,22m
Strefa bezpieczeństwa - 46,19m

2

Wysokość urządzenia - 3,28m
Wysokość upadku - 1,25m
Wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zawartość zestawu:
- Cztery wieże
- Zjeżdżalnia, zjazd strażacki
- Dwie przeplotnie
- Schody
- Drabinka stalowa
- Ścianka skałkowa
- Pomost drewniany
- Dwa pomosty linowe

Antek

nr katalogowy 101

6520mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

10720mm

Wymiary urządzenia - 7,22m x 3,52m
2

Strefa bezpieczeństwa - 60m

wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 2,5m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Bartek

Zawartość zestawu:
- Wieża z dachem
- Drewniane schody
- Domek z dwoma wejściami i oknem
- Pomost
- Pochyła ścianka skałkowa
- Zjeżdżalnia

7260mm

8540mm

nr katalogowy 204

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 5,54m x 3,76m
2

Strefa bezpieczeństwa - 48,18m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Bianka

nr katalogowy 205

7460 mm

Zawartość zestawu:
- Dwie wieże
- Pomost
- Pochylnia
- Zjeżdżalnia
- Drabinka

74610 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,96m x 4,46m
Strefa bezpieczeństwa - 41,58m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zestaw zabawowy

Zawartość zestawu:
- Wieża z dachem
- Zjeżdżalnia
- Ścianka wspinaczkowa
- Drabinka pochyła
- Przeplotnia łukowa
- Drabinki pionowe

nr katalogowy

501

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE
Zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą aluminiowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 7,5 X 4,2 m..
2

Strefa bezpieczeństwa - 58 m.
wysokość urządzenia - 3 m.
wysokość upadku - 2 m..

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zestaw Ewa

6220 mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z pochylnią
- Most linowy
- Wieża ze skałką i grą w OiX

nr katalogowy 105

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Plastikowe walce do gry w OiX
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami.
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

4645 mm

Wymiary urządzenia - 1,64 x 3,22 m.
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,82 m.
wysokość urządzenia - 1,8 m
wysokość upadku - 0,75 m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zestaw Ewa

9080 mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z pochylnią
- Most linowy
- Wieża ze skałką i grą w OiX
- Pomost z belką
- Wieża z drabinką stalową i
skałką pionową

nr katalogowy 105 A

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Plastikowe walce do gry w OiX
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami.
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

4645 mm

Wymiary urządzenia - 6,08 x 1,64 m.
2

Strefa bezpieczeństwa - 39,86 m.
wysokość urządzenia - 1,8 m
wysokość upadku - 0,75 m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zestaw Ewa

11790 mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z pochylnią
- Most linowy
- Wieża ze skałką i grą w OiX
- Pomost z belką
- Wieża z drabinką stalową i
skałką pionową
- Dwie zadaszone wieże
- Zjazd strażacki
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 105 B

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycia dachów wykonane z płyty HDPE
Drabinka i uchwyty stalowe lakierowane proszkowo
Plastikowe walce do gry w OiX
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami.
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu
5840 mm

Wymiary urządzenia - 2,84 x 8,29 m.
2

Strefa bezpieczeństwa - 50,52 m.
wysokość urządzenia - 1,8 m
wysokość upadku - 1 m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Filip

6060mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Schody
- Wygięty pomost
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 403

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

7300mm

Wymiary urządzenia - 3,8m x 3,06m
2

Strefa bezpieczeństwa - 35,29m
wysokość urządzenia - 2,39m
wysokość upadku - 0,70m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Iwa z piaskownicą

nr katalogowy 108

9022mm

Zawartość zestawu:
- Dwie zadaszone wieże
- Pomost
- Zjeżdżalnia
- Drabinka
- Pochylnia
- Piaskownica
- Półka-parapet

7330mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,83m x 6,02m
2

Strefa bezpieczeństwa - 45,42m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Iwa

Zawartość zestawu:
- Dwie zadaszone wieże
- Pomost
- Zjeżdżalnia
- Drabinka
- Ścianka skałkowa
- Pochylnia

nr katalogowy 109

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

7322mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 3,83m x 4,32m
2

Strefa bezpieczeństwa - 39,65m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m
wysokość upadku do 1m na zamówienie
7330mm

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Jacek

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Pomost z wieżą i skałką
- Zjeżdżalnia
- Przeplotnia linowa
- Drabina linowa
- Drabinka pionowa

nr katalogowy 106

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

10992mm

3860mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 0,86m x 7,49m
2

Strefa bezpieczeństwa - 41,39m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 2m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Julia

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Wieża bez zadaszenia
- Drabinka
- Pionowa ścianka skałkowa
- Zjeżdżalnia
- Pomost

nr katalogowy 401

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
3960mm

6220mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,22m x 3,96m
2

Strefa bezpieczeństwa - 36,79m
wysokość urządzenia - 3m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Julia 2

6220mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Pomost
- Schody
- Ścianka skałkowa
- Wieża ze zjeżdżalnią

6950mm

nr katalogowy 401 A

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,45m x 3,22m
2

Strefa bezpieczeństwa - 34,73m
wysokość urządzenia - 3,02m
wysokość upadku - 1,1m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Małgosia

nr katalogowy 405

Zawartość zestawu:
- Dwa podesty z osłonami
- Pochylnia
- Pomost
- Zjeżdżalnia

6220mm

6060mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Pochylnia wykonana z płyty antypoślizgowej wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,22m x 2,56m
2

Strefa bezpieczeństwa - 35,52m
wysokość urządzenia - 2m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marcin

Zawartość zestawu:
- Wieża z dachem
- Zjeżdżalnia
- Zjazd strażacki
- Drabinka
- Schody
- Ścianka skałkowa

nr katalogowy 103

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 4,35m x 2,13m
2

5130mm

Strefa bezpieczeństwa - 35,06 m
wysokość urządzenia - 3,28 m
wysokość upadku - 1,25 m

wysokość upadku do 1m na zamówienie
7850mm

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marcin integracyjny

Zawartość zestawu:
- Wieża z dachem
- Zjeżdżalnia
- Zjazd strażacki
- Ścianka skałkowa
- Drabinki metalowe
- Rampa integracyjna
- Gra OiX 2 szt.
- Tablica do rysowania

nr katalogowy 103A

9140 mm

7246 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze mahońu
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HPL
Ścianka wspinaczkowa z płyty antypoślizgowej wodoodpornej
Zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 5,64m X 4,26m
2

Strefa bezpieczeństwa - 50 m.
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marysia

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Wieża bez zadaszenia
- Podest z osłoną
- Rampa
- Przeplotnia linowa
- Pomost z ruchomymi belkami
- Pomost zabezpieczony osłonami
- Ścianka wspinaczkowa
- Drabina stalowa
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 211

9946mm

6860mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 6,95m x 3,36m
2

Strefa bezpieczeństwa - 55,05m
wysokość urządzenia - 3 m
wysokość upadku -1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Ola

6860mm

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Pomost
- Przeplotnia linowa
- Pochyła ścianka skałkowa
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 208

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Łańcuch lub liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu
5339mm

Wymiary urządzenia - 2,34m x 3,36m
2

Strefa bezpieczeństwa - 37,51m
wysokość urządzenia - 3,02 m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Patrycja

Zawartość zestawu:
- Dwie zadaszone wieże
- Pomost
- Dwie zjeżdżalnie
- Zjazd strażacki
- Przeplotnia
- Ścianka skałkowa
- Drabinka stalowa

nr katalogowy 210

11060mm

7880mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Łańcuchy lub liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 4,88m x 7,56m
2

Strefa bezpieczeństwa - 59,68m
wysokość urządzenia - 3,28 m.
wysokość upadku - 1,25 m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Patrycja

Patrycja

Nr katalogowy 210

nr katalogowy

A

210 B

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Paweł

Zawartość zestawu:
- Podest sześciokątny
- Zjazd strażacki
- Zjeżdżalnia
- Ścianka skałkowa
- Przeplotnia

nr katalogowy 209

8798mm

5628mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,62m x 5,30m
2

Strefa bezpieczeństwa - 35,06m
wysokość urządzenia - 2,6m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Tadeusz

nr katalogowy 104

Zawartość zestawu:
- Podwójna wieża
- Zjeżdżalnia
- Ścianka skałkowa
- Wejście z opon na łańcuchach

7630mm

3860mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 0,86m x 4,13m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,52m
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Tomek

nr katalogowy 212

Zawartość zestawu:
- Zjeżdżalnia
- Ścianka skałkowa
- Przeplotnia łańcuchowa
- Schody

7460 mm

5460 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Przeplotnia łańcuchowa
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,46 x 3,96 m..
2

Strefa bezpieczeństwa - 33,96 m.
wysokość urządzenia - 2,5 m..
wysokość upadku - 1,4 m.

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Wenus

Zawartość zestawu:
- Dwie wieże z daszkiem
- Wieża bez zadaszenia
- Ścianka skałkowa
- Tunel z opon
- Schody i drabinka stalowa
- Pomost linowy i drewniany
- Zjazd strażacki
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 201

7669mm

7760mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 4,76m x 4,67m
2

Strefa bezpieczeństwa - 54,01m
wysokość urządzenia - 3,28 m
wysokość upadku - 1,25 m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Wenus

Zawartość zestawu:
- Dwie wieże z daszkami
- Pomost drewniany
- Pomost linowy
- Wieża z tunelem z opon
- Rampa z liną
- Ścianka skałkowa
- Przeplotnia linowa
- Drabinka stalowa
- Zjeżdżalnia
- Zjazd strażacki

nr katalogowy 201 A

9100mm

7460mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 6,01m x 3,96m
2

Strefa bezpieczeństwa - 55,78m
wysokość urządzenia - 3,28 m
wysokość upadku - 1,25 m.

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Wojtek

Zawartość zestawu:
- Wieża z daszkiem
- Zjeżdżalnia
- Pochylnia
- Drabinka stalowa z liną

nr katalogowy 206

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Lina polipropylenowa na oplocie stalowym
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

8490mm

3860mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 0,86m x 4,99m
2

Strefa bezpieczeństwa - 31,72m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zosia

Zawartość zestawu:
- Dwie wieże z daszkiem
- Wieża bez zadaszenia
- Pomost z belkami
- Drabinka stalowa
- Schody
- Ścianka skałkowa
- Zjazd strażacki
- Zjeżdżalnia
- Pomost z poręczami

nr katalogowy 202

6989mm

10130mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,99m x 6,63m
2

Strefa bezpieczeństwa - 52,21m
wysokość urządzenia -3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zawartość zestawu:
- Dwie zadaszone wieże
- Pomost z belkami
- Zjeżdżalnia
- Schody
- Wejście skałkowe

Zuzanna

nr katalogowy 404

6220mm

7560mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą
Plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 4,06m x 3,22m
Strefa bezpieczeństwa - 41,56
wysokość urządzenia - 3m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Kaya

nr katalogowy 100A

Zawartość zestawu:
- Cztery wieże z daszkami ażurowymi
- Drążki i poręcze gimnastyczne
- Drabinki stalowe: pochyła i pionowa
- Liny polipropylenowe
- Zjazd strażacki

8020 mm

6520 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym
Stal konstrukcyjna lakierowana
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 3,52m x 5,02m
2

Strefa bezpieczeństwa - 47,16m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Kaya

nr katalogowy 100

Zawartość zestawu:
- Cztery wieże z daszkami ażurowymi
- Drążki i poręcze gimnastyczne
- Drabinki stalowe: pochyła i pionowa
- Zjazd strażacki

8020mm

6520mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,52m x 5,02m
2

Strefa bezpieczeństwa - 47,16m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Basia

nr katalogowy 107

Zawartość zestawu:
- Przeplotnia linowa
- Lina wspinaczkowa
- Drabinki linowe
- Drabinki stalowe
- Pionowa ścianka wspinaczkowa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Drabinki stalowe lakierowane proszkowo
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
9900mm

9900mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,5m x 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 98m

wysokość urządzenia - 2,85m
wysokość upadku - 2,55m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Izabela

Zawartość zestawu:
- Przeplotnia linowa
- Dwie drabinki linowe
- Lina wspinaczkowa
- Dwie drabinki stalowe
- Pionowa ścianka skałkowa
- Kółka rzymskie

nr katalogowy 102

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
9900mm

9900 mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,5m x 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 98m

wysokość urządzenia - 2,85m
wysokość upadku - 2,55m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Wiszące talerze

Zawartość zestawu:
- wiszące talerze 4 szt.
- Most linowy

nr katalogowy 810

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Talerze z HDPE. Lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia- 860x4291 mm
2

Strefa bezpieczeństwa - 28 m.
wysokość urządzenia - 2,2 m
wysokość upadku - 0,25 m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Belka

nr katalogowy 305

Zawartość zestawu:
- Ruchoma belka równoważna
podwieszona na łańcuchach

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Łańcuchy ocynkowane ogniowo
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
3869 mm

5379 mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,38m x 0,86m
Strefa bezpieczeństwa - 20,77m
wysokość urządzenia - 1,15m
wysokość upadku - 0,4 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Belka

nr katalogowy 305 A

Zawartość zestawu:
- Ruchoma belka równoważna
podwieszona na łańcuchach

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Łańcuchy ocynkowane ogniowo
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

3869 mm

5379 mm

Wymiary urządzenia - 2,38m x 0,86m
Strefa bezpieczeństwa - 20,77m
wysokość urządzenia - 2,55m
wysokość upadku - brak

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zawartość zestawu:

Grzybki

Nr katalogowy 612

- 10 grzybków

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno klejone 90x90 mm
Płyta HDPE
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-25
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu na blokach betonowych

Długość urządzenia - 7,7 m.
wysokość urządzenia - 0,25 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia

nr katalogowy 309

Zawartość zestawu:
- Drabinka pozioma
- dwie drabinki pionowe

2270

8270mm

6800mm

800

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Drabinki stalowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
Stal lakierowana proszkowo.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 2,27m x 0,8m
2

Strefa bezpieczeństwa - 56,24 m.
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 2.2m
wysokość upadku od 1,5 do 2,2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia Janek

nr katalogowy 804

Zawartość zestawu:
- Przeplotnia
- Drabinka linowa
- Drabinka pionowa
- Drabinka pozioma
- Kółka rzymskie
- Liny wspinaczkowe

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,połączone ze sobą
plastikowymi łącznikami.
Drabinki stalowe
Drabinki plastikowe
Kółka rzymskie
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
Stal lakierowana proszkowo lub galwanizowana

8210mm

13100mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 7,16m x 2,27m
2

Strefa bezpieczeństwa - 102,93 m.
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 2,2m
wysokość upadku od 1,5 do 2,2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia Renata

nr katalogowy 805

Zawartość zestawu:
- Przeplotnia drabinkowa
- Drabinka metalowa
- Kółka rzymskie

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,połączone ze sobą
plastikowymi łącznikami.
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 2,18m x 1,9m
2

Strefa bezpieczeństwa - 70,18 m.

7840 mm

8210 mm

wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 2,2m
wysokość upadku od 1,5 do 2,2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia Robert

nr katalogowy 806

Zawartość zestawu:
- Przeplotnia
- Drabinka pionowa
- Drabinka pozioma

8210mm

8920mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,połączone ze sobą
plastikowymi łącznikami.
Drabinki stalowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
Stal lakierowana proszkowo lub galwanizowana

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 2,27m x 2,89m
2

Strefa bezpieczeństwa - 56,24 m.
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 2,2m
wysokość upadku od 1,5 do 2,2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia

nr katalogowy 309A

Zawartość zestawu:
- Drabinka łukowa

7520mm

800

6520mm

2270

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Drabinki stalowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
Stal lakierowana proszkowo.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 2,18m x 0,86m
2

Strefa bezpieczeństwa - 51,12 m.
wysokość urządzenia - 2,05m
wysokość upadku - 2 m.
wysokość upadku od 1,5 do 2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zawartość zestawu:
- Wejście linowe
- Wejście drabinowe

Przeplotnia drabina nr katalogowy 309B

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno klejone 90x90 cm
Lina stalowa w oplocie polipropylenowym
Rury stalowe ocynkowane
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-25
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu na blokach betonowych

Wymiary urządzenia - 150X248 cm
Wysokość urządzenia -170 cm
Strefa bezpieczeństwa 676X 744 cm
Wysokość upadku 170 cm

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marta

7560mm

Zawartość zestawu:
- Zjeżdżalnia
- Przeplotnia linowa
- Drabinka na pomost
- Dwie drabinki skośne

nr katalogowy 901

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

7131mm
Wymiary urządzenia - 4,07m X 3,84m
2

Strefa bezpieczeństwa - 46,54 m.
wysokość urządzenia - 2,5 m
wysokość upadku - 2,5 m
wysokość upadku do 2m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marta

nr katalogowy 901 A

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Ścianka skałkowa nr katalogowy 308
Zawartość zestawu:
- Trójkątna ścianka skałkowa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

R = 2500mm

Wymiary urządzenia - 1,25m x1,25m
2

Strefa bezpieczeństwa - 32,61m
wysokość urządzenia - 3 m.
wysokość upadku - 3 m

wysokość upadku do 2m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka bocianie gniazdo nr katalogowy 507a
Zawartość
- Konstrukcja metalowa
- Bocianie gniazdo
podwieszone na łańcuchach

3350mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Profil stalowy 70x70x3 mm
Bocianie gniazdo
Łańcuchy nierdzewne
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne
Stal lakierowana proszkowo

7620mmm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2m x 3,35m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,19 m
wysokość urządzenia - 2,76 m
wysokość upadku - 1,25 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Bocianie gniazdo

Zawartość zestawu:
- Konstrukcja drewniana
- Belka metalowa
- Bocianie gniazdo
podwieszone na łańcuchach

nr katalogowy 506C

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Profil stalowy lakierowany
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu
3700mm

7620mm

Wymiary urządzenia - 2 m x 3,36 m.
2

Strefa bezpieczeństwa - 27,64m
wysokość urządzenia - 2,8 m.
wysokość upadku - 1,25 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wahadłowa nr katalogowy 506
Zawartość
- Konstrukcja drewniana
- Dwa siedziska gumowe
podwieszone na łańcuchach

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Siedziska gumowe
Łańcuchy ocynkowane
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.
3350mm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

7620mmm

Wymiary urządzenia - 2m x 3,35m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,19 m
wysokość urządzenia - 2,76 m
wysokość upadku - 1,25 m..

Drugie siedzisko do lat 3 na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wahadłowa nr katalogowy 506A

3350mm

Zawartość
- Konstrukcja drewniana
- Belka pozioma stalowa
- Dwa siedziska gumowe
podwieszone na łańcuchach

7620mmm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Profil stalowy 50x50x4mm
Siedziska gumowe
Łańcuchy ocynkowane
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2m x 3,35m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,19 m
wysokość urządzenia - 2,76 m
wysokość upadku - 1,25 m

Siedzisko do lat 3 na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wahadłowa nr katalogowy 506B

2650 mm

Zawartość
- Konstrukcja drewniana
- Belka pozioma stalowa
- Siedzisko gumowe
podwieszone na łańcuchach

7620 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Profil stalowy 50x50x4mm
Siedzisko gumowe
Łańcuchy ocynkowane
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2m x 2,33m
2

Strefa bezpieczeństwa - 20,19 m
wysokość urządzenia - 2,76 m
wysokość upadku - 1,25 m

Siedzisko do lat 3 na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wahadłowa nr katalogowy 507
Zawartość
- Konstrukcja metalowa
- Dwa siedziska gumowe
podwieszone na łańcuchach

3350mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Profil stalowy 60x60x3 mm
Siedziska gumowe
Łańcuchy ocynkowane
Kolorystyka:
Kolorystyka do uzgodnienia
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-25
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne
Stal lakierowana proszkowo

7620mmm

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu na blokach betonowych

Wymiary urządzenia - 2m x 3,35m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,19 m
wysokość urządzenia - 2,76 m
wysokość upadku - 1,25 m

Siedzisko do lat 3 na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka podwójna nr katalogowy 508B
Zawartość zestawu:
- Huśtawka z dwoma ramionami

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno ramion sosnowe klejone 90/90mm
Konstrukcja nośna z profilu stalowego 60x60x3 mm
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia -3m x 3m
2

Strefa bezpieczeństwa - 34,06m
wysokość urządzenia - 0,86m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wagowa

nr katalogowy 502

Zawartość :
- Profil stalowy z dwoma
gumowymi siedziskami

3400mm

6000mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Profil stalowy 60x60x3 mm
Siedziska gumowe
Rączki metalowe
Mocowanie łożyska na słupkach metalowych
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3m x 0,4m
2

Strefa bezpieczeństwa - 15,02m
wysokość urządzenia - 0,5 m
wysokość upadku -1 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wagowa

nr katalogowy 508 C

Zawartość :
- Belka drewniana z dwoma
plastikowymi siedziskami

6000mm

3400mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Siedziska mocowanie rączek z HDPE
Rączki plastikowe
Mocowanie łożyska na słupkach metalowych
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3m x 0,4m
2

Strefa bezpieczeństwa - 15,02m
wysokość urządzenia - 0,5 m
wysokość upadku -1 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka wagowa

nr katalogowy 508

Zawartość :
- Belka drewniana z dwoma
gumowymi siedziskami

6000mm

3400mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Siedziska gumowe
Rączki metalowe
Mocowanie łożyska na słupkach metalowych
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3m x 0,4m
2

Strefa bezpieczeństwa - 15,02m
wysokość urządzenia - 0,5 m
wysokość upadku -1 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Huśtawka podwójna nr katalogowy 508A
Zawartość zestawu:
- Huśtawka z dwoma ramionami

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno ramion sosnowe klejone 90/90mm
Konstrukcja nośna z profilu stalowego 60x60x3 mm
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia -3m x 3m
2

Strefa bezpieczeństwa - 34,06m
wysokość urządzenia - 0,86m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Beata

nr katalogowy 300

7940mm

Zawartość zestawu:
- Wieża
- Schody
- Ślizg

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony wykonane z płyty HDPE
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

3860mm

Wymiary urządzenia - 4,44m x 0,86m
2

Strefa bezpieczeństwa - 29,6m
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Marzena

Zawartość zestawu:
- Zadaszona wieża
- Wejście skałkowe
- Drabinka
- Zjeżdżalnia

nr katalogowy 300 A

7160mm

3860mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 0,86m x 3,66m
Strefa bezpieczeństwa - 27,60
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zjeżdżalnia metalowa nr katalogowy 299
Zawartość zestawu:
- Zjeżdżalnia stalowa
- Drabinka

7250mm

3668mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Rura stalowa 34mm
Sklejka antypoślizgowa
Płyta HDPE
Zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 0,67m x 3,75m
2

Strefa bezpieczeństwa - 26,5m
wysokość urządzenia - 2,25m
wysokość upadku - 1,45m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piramida linowa nr katalogowy 801
Zawartość zestawu:
- Słup stalowy z rozciągniętymi
linami polipropylenowymi

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Słup stalowy 100 mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - r = 2,85m
2

Strefa bezpieczeństwa - 59,45m
wysokość urządzenia - 2,4m
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piramida linowa nr katalogowy 802
Zawartość zestawu:
- Słup stalowy z rozciągniętymi
linami polipropylenowymi

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Słup stalowy 100 mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - r = 2,80 m.
2

Strefa bezpieczeństwa - 59,45m
wysokość urządzenia - 3,0 m.
wysokość upadku - 1m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Zawartość zestawu:
- Stożek linowy

Stożek linowy

nr katalogowy 900

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Konstrukcja stalowa
Lakerowana proszkowo
Liny stalowe w osłonie polipropylenowej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia -180 X 180 cm
Strefa bezpieczeństwa -4800 mm
wysokość urządzenia - 2,5 m
wysokość upadku - 0,40 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia Agnieszka nr katalogowy 807
Zawartość zestawu:
- Słupy stalowe z rozciągniętymi
linami polipropylenowymi
z rdzeniem stalowym

9431 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Słupy stalowe 100 mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi i aluminiowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Stal lakierowana

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

6430 mm

Wymiary urządzenia - 3,18 X 0,1m
Strefa bezpieczeństwa - 51,78 i 37,92m

2

wysokość urządzenia - 2,5 , 2 m.
wysokość upadku - 2,5 , 2 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Linarium Dominik

nr katalogowy 808

Zawartość zestawu:
- Słupy stalowe
- liny w oplocie stalowym

6430mm

9432mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Słupy stalowe lakierowane
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Stal lakierowana

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia -3,18m x 0,1m
2

Strefa bezpieczeństwa - 51,78 m.
wysokość urządzenia - 1,4m
wysokość upadku - 1,2m
wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Linarium Mikołaj

nr katalogowy 809

Zawartość zestawu:
- Słupy stalowe
- Siatka z liny

0
60

m

0m

m
0m

0
60

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Słupy stalowe lakierowane
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym
Połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Stal lakierowana

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 3m x 3m
2

Strefa bezpieczeństwa - 36 m.
wysokość urządzenia - 2m
wysokość upadku - 1,5m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Przeplotnia Darek

nr katalogowy 803

1500mm

5160mm

Zawartość zestawu:
- Dwie przeplotnie
- Drabinka linowa
- Lina wspinaczkowa

2000mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,połączone ze sobą
plastikowymi łącznikami.
Profil stalowy 60/60mm
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu
5660mm

Wymiary urządzenia - 2m x 1,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 60,42 m.
wysokość urządzenia - 2m
wysokość upadku - 2m
wysokość upadku od 1,5 do 2,2m
na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Kolejka linowa nr katalogowy 220

Zawartość zestawu:
- Podest startowy
- Lina z wózkiem
- Konstrukcja końcowa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osprzęt linowy i wózek ze stali nierdzewnej
Siedzisko gumowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia -2,5mx4,5m / 2,5mx3,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - lina 21m -156m,
2

lina 25m -179m,

lina 31m -213m

2

wysokość urządzenia - 3,2 m
wysokość upadku - 0,8 m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Bujaki

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Płyty HDPE
Sprężyny stalowe - lakierowane
Stal konstrukcyjna
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Lokomotywa nr katalogowy 303
Zawartość zestawu:
- Lokomotywa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym,
połączone ze sobą plastikowymi łącznikami
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,13m x 2,9m
2

Strefa bezpieczeństwa - 24,08m
wysokość urządzenia - 1,8 m
wysokość upadku - 0,85 m..

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Lokomotywa nr katalogowy 303A
Zawartość zestawu:
- Lokomotywa
- Wagon

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Deski na podłogę sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
Konstrukcja wykonana ze sklejki laminowanej wodoodpornej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 1,13m x 5,2m
2

Strefa bezpieczeństwa - 33,87m
wysokość urządzenia - 1,8 m
wysokość upadku - 0,85 m..

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Lokomotywa nr katalogowy 303B
Zawartość zestawu:
- Lokomotywa
- Wagon

4100mm

6967mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm
Konstrukcja wykonana ze sklejki laminowanej wodoodpornej
Trapy ze sklejki antypoślizgowej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

Wymiary urządzenia - 1,1m x 3,97m
2

Strefa bezpieczeństwa - 28,57m
wysokość urządzenia - 1,9 m
wysokość upadku - 0,95 m..

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Samochód nr katalogowy 307
Zawartość zestawu:
- Samochód

8798mm

5628mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Płyty antypoślizgowe lub deski na podłogę sosnowe ryflowane,
impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,13m x 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 22,72m
wysokość urządzenia - 2,05m
wysokość upadku - 0,65m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Samochód nr katalogowy 307 A
Zawartość zestawu:
- Samochód

5500mm

4130mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Płyty antypoślizgowe lub deski na podłogę sosnowe ryflowane,
impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane ze sklejki laminowanej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,16m x 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 22,71m
wysokość urządzenia - 1,4m
wysokość upadku - 0,3m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Domek

Zawartość zestawu:
- Domek z dwoma wejściami
- Podest
- schody
- Pochyłe ścianki wspinaczkowe

6528mm

4770mm

nr katalogowy 601A

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 3,53m x 1,77m
2

Strefa bezpieczeństwa - 26,8m
wysokość urządzenia - 2m
wysokość upadku - 0,45m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Domek

Zawartość zestawu:
- Domek
- Podest
- Skałka wspinaczkowa
- Zjeżdżalnia
- Schody

nr katalogowy 601

5790mm

1180mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej
wodoodpornej
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,18m x 5,79m
2

Strefa bezpieczeństwa - 62,3m
wysokość urządzenia - 3,5m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Mały domek

Zawartość zestawu:
- Domek
- Zjeżdżalnia
- Schody

nr katalogowy 601/1

4650mm

7630mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo,
dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze zielonym
Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE
Zjeżdżalnia laminowana lub z blachy nierdzewnej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,65m x 4,13m
2

Strefa bezpieczeństwa - 31,43m
wysokość urządzenia - 3,28m
wysokość upadku - 1,25m

wysokość upadku do 1m na zamówienie

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Domek z tablicą

nr katalogowy 601 B

Zawartość zestawu:
- Domek z tablicą

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Podest i poszycie dachu ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej
Osłony wykonane z płyty HDPE
Walce kółko i krzyżyk - plastikowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,2m X 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 24 m.
wysokość urządzenia - 2,5 m
wysokość upadku - 0.3 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Domek z grą OiX

nr katalogowy 601 C

Zawartość zestawu:
- Domek z grą OiX i ławką

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Podest i poszycie dachu ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej
Osłony wykonane z płyty HDPE
Walce kółko i krzyżyk - plastikowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 1,2m X 2,5m
2

Strefa bezpieczeństwa - 24 m.
wysokość urządzenia - 2,5 m
wysokość upadku - 0.3 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Ścianka edukacyjna

Sklepik

Tablica do rysowania

Przejście rurowe

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Karuzela

nr katalogowy 306

Zawartość zestawu:
- Karuzela czteroramienna
- Siedziska gumowe

6000 mm

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Rura stalowa 100 mm
Profil stalowy 60x60 mm
3 łożyska kulkowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - R = 2 m.
2

Strefa bezpieczeństwa -28,27 m.
wysokość urządzenia - 0,8 m.
wysokość upadku - 1 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Karuzela

nr katalogowy 306 A

Zawartość zestawu:
- Karuzela tarczowa

R=5,25 m..

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Rura stalowa 100 mm
Profil stalowy 40x20 mm
Blacha aluminiowa 3mm
3 łożyska kulkowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - R = 1,25 m.
2

Strefa bezpieczeństwa -21,65 m.
wysokość urządzenia - 0,65 m.
wysokość upadku - 0,65 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Karuzela

nr katalogowy 306 B

Zawartość zestawu:
- Karuzela tarczowa
wieloosobowa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Rura stalowa 100 mm
Profil stalowy 40x20 mm
Rura stalowa 34 mm
Blacha aluminiowa 3mm
Siedziska z płyty HDPE
3 łożyska kulkowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-25
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu na bloku betonowym

R= 5,5 m.

Wymiary urządzenia - R = 1,5 m.
2

Strefa bezpieczeństwa -23,76 m.
wysokość urządzenia - 0,760 m.
wysokość upadku - 0,66 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Karuzela tarczowa

Zawartość zestawu:

nr katalogowy 306C

- Karuzela tarczowa

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Rura stalowa 28 mm.
Profil stalowy 40x20
Blacha aluminiowa ryflowana 3 mm
Łożyska kulkowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Stal lakierowana proszkowo i ocynkowana kąpielowo

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - R= 1,25 m..
2

Strefa bezpieczeństwa - 21,65 m
wysokość urządzenia - 1,2 m.
wysokość upadku - 1,2 m..

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piaskownica

nr katalogowy 600

Zawartość :
- Piaskownica

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Sklejka laminowana i antypoślizgowa wodoodporna
Narożne łączniki z płyty HDPE
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,5m x 2,1m
2

Strefa bezpieczeństwa - 22,05m
wysokość urządzenia - 0,4 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piaskownica

nr katalogowy 600 b

Zawartość :
- Piaskownica

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Sklejka laminowana i antypoślizgowa wodoodporna
Narożne łączniki z płyty HDPE
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,5m x 2,1m
2

Strefa bezpieczeństwa - 22,05m
wysokość urządzenia - 0,4 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piaskownica

nr katalogowy 600 D

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Piaskownica sześciokątna

nr katalogowy 600 A

Zawartość :
- Piaskownica

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Sklejka laminowana antypoślizgowa wodoodporna
Kantówki sosnowe
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
zestawu

Wymiary urządzenia - 2,9m x 2,9m
2

Strefa bezpieczeństwa - 21,63m.
wysokość urządzenia - 0,38 m.

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Altana

nr katalogowy 605

Zawartość zestawu:
- Altana
- Stół
- Ławki

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski sosnowe impregnowane
Poszycie dachu z płyty antypoślizgowej wodoodpornej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

-

Wymiary urządzenia - 3m x 1,8m
Wysokość urządzenia - 2,8m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Altana

nr katalogowy 605 A

Zawartość zestawu:
- Altana
- Stół
- Ławki

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Materiały:
Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm
Deski sosnowe impregnowane
Poszycie dachu z płyty antypoślizgowej wodoodpornej
Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia:
Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi
Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki
Drewnochron.
Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:
Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji
Zestawu

-

Wymiary urządzenia - 3m x 2,2m
Wysokość urządzenia - 2,8m

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

Tablica
Ławka
Kosz

nr katalogowy 703
nr katalogowy 604
nr katalogowy 607

-

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

POLFLEX – nawierzchnia amortyzująca upadki
Płyty POLFLEX mają zastosowanie na małych i dużych placach zabaw dla dzieci, terenach
rekreacyjnych i sportowych. Nawierzchnia jest wykonana z najwyższej jakości granulatów
gumowych EPDM i SBR połączonych klejem poliuretanowym, formowanych w płyty o wymiarach
300mm x 300mm. Grubość nawierzchni wynosi od 42mm do 105mm w zależności od jej zdolności
do amortyzacji upadku. Każda płyta zbudowana jest z minimum dwóch warstw. Warstwy górnej użytkowej wykonanej z kolorowych granulatów oraz warstwy dolnej - amortyzującej. Dodatkowo
niektóre typy płyt przeznaczone do instalacji na podbudowach z kruszyw wyposażyliśmy w
warstwę stabilizującą .
Płyty POLFLEX są:
kolorowe,
elastyczne,
odporne na warunki atmosferyczne (słońce, deszcz, śnieg),
odporne na wysokie i niskie temperatury,
przepuszczalne dla wody
łatwe w montażu i serwisowaniu,
przyjazne dla użytkownika.

Właściwości amortyzujące płyt POLFLEX:
Grubość
[mm] HIC
[m]
42
1,5
48
1,6
*60 1,7
60
1,9
70
2,2
84
2,5
94
2,7
105 3,0
bezpieczne nawierzchnie
Montaż
Nawierzchnię POLFLEX zalecamy układać na podbudowie betonowej ale przy mniejszych
powierzchniach można instalować ją również na podłożach z kruszyw. Rozmiar płyt został tak
dobrany, aby były one
łatwe w montażu i odporne na odkształcenia podczas eksploatacji
Eksploatacja
Podczas eksploatacji nawierzchni POLFLEX nie są wymagane specjalistyczne zabiegi
konserwujące. Nawierzchnię należy jedynie utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie lub
spłukiwanie wodą

‘Bonder Toys’, Henryk Bonder, ul. Kortowa 15, 05-830 Wolica, http://www.bondertoys.pl
tel.: (22) 739-94-15, 501-282-994

