
Két tornyú vár AU 143 
 

Termék megnevezése:   Két tornyú vár AU 143 
Ajánlott korcsoport: 3 -14 év 
Esési magasság:  150, 200 cm 
Játszószer méretei: 330 x535x333 cm ( hossz, szélesség, magasság) 
Védőtávolságok:  1,50, 2,00 m biztonsági terülte az eszköz körül 
Az eszköz szabad tere:    750  x 955 cm 
 
 
Általános ismertetés: 
A két tornyú vár csúszdával, mászófallal és kötélhálóval játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek 
részére készült. A játék funkcionális elemösszetétele: 2 db torony, 1 db csúszda, 1 db kötélháló, 1 db 
mászóka, mászófal és híd a két torony között. 
A játszótéri eszköz iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A 
termék nem rejt veszélyeket magában, de a gyerekek felügyelete ajánlott. Egyszerre 6-8 gyerek 
használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ 
EN 1176-1: 2008, MSZ EN 1176-3: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok 
követelményeinek. 
 
Esési tér: 
 
A telepítési rajz szerint az eszköz esési magasságának megfelelően ütéscsillapító talajról kell 
gondoskodni. 30 cm mélységben agyagmentes homok, gyöngykavics illetve fakéreg vagy 
gumiburkolat, melynek HIC értéke min. az esési magassággal  legyen azonos. 
 
 
Felhasznált anyagok és szerelvények 

- Fenyő fűrészáru, nettó nedvességtartalom 13+/-1 % 
- átm. 10 x 100 mm-es állványcsavar 
- M10 x 120, 150, 180, 400 mm-es menetesszár 
- M8 x 100, 140, 200 mm-es menetesszár 
- M10-es anya és fakötésű alátét 
- M8-as anya és fakötésű alátét 
- Átm. 6 x 70 mm-es nagy menetmélységű rezezett tm. Sf. Facsavar 
- Átm. 6 x 60 mm-es nagy menetmélységű rezezett tm. Sf. Facsavar 
- Átm 6x 40 mm-es nagy menetmélységű rezezett tm. Sf. Facsvar 
- Lignoprott favédőszer  
- Boróka tip. környezetbarát díszítő lazúr bevonó 
- Acél betétes kötél  
- Kültéri réteg ragasztott falap 
- Csúszda, anyaga polietilén 
 

 
Szavatosság:   1 év  
 
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.  


