
Terméktájékoztató 
 

Lengőhíd 
 
  

 
Termék megnevezése:   Lengőhíd 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  25 cm 
Játszószer méretei: 260 x110x100 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      560  x 310 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A lengőhíd játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport 
számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket felnőtteknek 
felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban 
maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok 
követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- 8x250 állványcsavar 
- 16 mm-es acélbetétes kötél 
- acél lánc 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1176-6, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Köteles egyensúlyozó 
 
  

  
Termék megnevezése:   Köteles egyensúlyozó 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  45 cm 
Játszószer méretei: 250 x16x206 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      550  x 316 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A köteles egyensúlyozó játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott 
korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket 
felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi 
vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. 
szabványok követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- 8x250 állványcsavar 
- 16 mm-es acélbetétes kötél 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Köteles egyensúlyozó lépeget ő 
 
  

  
Termék megnevezése:   Köteles egyensúlyozó lépegető 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  50 cm 
Játszószer méretei: 220 x150x70 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      520  x 450 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A köteles egyensúlyozó lépegető játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült 
az ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  
gyermekeket felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és 
balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-
7:2008 sz. szabványok követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- 16 mm-es acélbetétes kötél 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Lengő lépeget ő 
 
  

Termék megnevezése:   Lengő lépegető 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  45 cm 
Játszószer méretei: 250 x16x206 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      550  x 316 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A lengő lépegető játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott 
korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket 
felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi 
vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. 
szabványok követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- 8x250 állványcsavar 
- 16 mm-es acélbetétes kötél 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Korlát 
 
  

  
Termék megnevezése:   Korlát 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  26 cm 
Játszószer méretei: 200 x38x120 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      500  x 340 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A korlát játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport 
számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket felnőtteknek 
felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban 
maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok 
követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Tipegő tuskók 
 
  

  
Termék megnevezése:   Tipegő tuskók 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  60 cm 
Játszószer méretei: 250 x16x60 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      550  x 316 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A tipegő tuskók játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott 
korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket 
felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi 
vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. 
szabványok követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Lépeget ő 
 
  

 
Termék megnevezése:   Lépegető 
Ajánlott korcsoport: 3 -12 év 
Esési magasság:  50 cm 
Játszószer méretei: 170 x92x110 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      470  x 392 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 A lépegető játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport 
számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket felnőtteknek 
felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban 
maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok 
követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terméktájékoztató 
 

Alacsony köteles mászóka 
 
  

  
Termék megnevezése:   Alacsony köteles mászóka 
Ajánlott korcsoport: 1 -12 év 
Esési magasság:  90 cm 
Játszószer méretei: 150 x140x90 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz esési tere:      440  x 450 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
 
 Az alacsony köteles mászóka játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az 
ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a  gyermekeket 
felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 1-2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi 
vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. 
szabványok követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerinti esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell ( ütéscsillapító talaj 
nem szükséges).  
 
 
Felhasznált anyagok 

 -    akác oszlop I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 % 
- M 10-es menetesszár 
- M 10-es anya és alátét 
- 8x250 állványcsavar 
- 16 mm-es acélbetétes kötél 
- LIGNOPROTT favédőszer  
- BORÓKA tip. környezetbarát  lazúr  

 
Szavatosság:   1 év  
 
Alkalmazott szabvány:  
 
MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1177 
A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és 
az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos 
ellenőrzés garantálja. 
 
Felületkezelés 
 
Összeépítés előtt az alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen 
elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett 
felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m2 lazúrozással kell a 
felület kezelni.  
 
 
 
 
 


