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Сериен номер: Rcb106
Серия: Катерене и баланс
Възрастова група: 4+ год.
Максимална височина на падане: 975 см
Сертификат: Декларация за съответствие
Отговаря на: БДС EN 1176:1 - 17

Комбиниран паркур с много на брой и различни по вид, и трудност пътеки.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИНСТРУКЦИЯ ЗА  МОНТАЖ И ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ
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Зона за сигурност: 80 м2
Начин на монтаж: чрез потапяне в земята 
Количество бетон за фундаменти: 3,6 м3
Подходящ вид настилки: муулч, пясък, гума,
Хумус, трева 
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Акациеви стволове с диаметър 14 – 16 см., 
С премахната кора и беловина, шлайфани до 
гладкост. Без натръпнали и изгнили участъци. 
Възможни са малки чепове и пукнатини до 50 
см. Стоманено въве с полиамидна оплетка ф16

Специални алуминиеви пресовки 
и неръждаема верига

ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ
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• Конструкция направена от Акациеви стволове 
с диаметър на 14 - 16 см. 

Без остри ъгли, шлайфана до гладкост, без остри 
ъгли. Повече информация: 
https://www.robiforest.com/list-materiali
• Висяща пътека със струговани хоризонтални 

пънчета.
• Самостоятелно въже с халки.
• Зиг Заг пътека.
• Зиг-заг пътека с плътно дърво.
• Струговани вертикални пънчета на въже.
• Плътна греда с халки.
• Въжен тунел.
• Подвижна греда.
• Наклонена греда – 2 бр.
• Пътека с халки.
• Хоризонтална мрежа.
• Триъгълници въже.
• Разместени вертикални пънчета върху греда.

ОПИСАНИЕ

Много голям и сложен паркур, който покрива нуждата от динамична игра за
45 броя деца на възраст от 3 до 12 год. Много различни по вид и брой
маршрути тестват възможностите на малчуганите, като същевременно
развиват базови умения по ловкост и чувство за баланс, укрепват
мускулатурата и повишават социализацията чрез общуване и игра.
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