
B04/22CZPRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU
řada výrobků BASIC

200 kg 8 hod 0 - 8 roků >5 1965 x 1965 x 330 mm<600 mm
hmotnost kritická výška pádu čas montáže věk uživatelů max. počet uživatelů rozměry

VYROBENO V ČR

3D PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045   +420 577 700 718

PÍSKOVIŠTĚ - ČTVEREC

ZÁKLADNÍ MODUL PÍSKOVIŠTĚ 

Pískoviště se skládá ze základních modulů, 
modul je tvořen palisádou a příčníkem.

(viz. obr. v levo) 

Pískoviště může mít libovolný tvar
a velikost dle potřeby.
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230900

SLOŽENÍ VÝROBKU
alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát, SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE
na požádání možno dodat ve všech barvách naší nabídky

BAREVNÁ STÁLOST
UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA
pryž  (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU
certifkováno dle normy EN1176,
spnlňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE
výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ
zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,
velikost podle počtu kusů

SKLADOVÁNÍ
v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 10mm.



B04/22CZPRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU
řada výrobků BASIC

200 kg 8 hod 0 - 8 roků >5 2320 x 2320 x 330 mm<600 mm
hmotnost kritická výška pádu čas montáže věk uživatelů max. počet uživatelů rozměry

VYROBENO V ČR

3D PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045   +420 577 700 718
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ZÁKLADNÍ MODUL PÍSKOVIŠTĚ 

Pískoviště se skládá ze základních modulů, 
modul je tvořen palisádou a příčníkem.

(viz. obr. v levo) 

Pískoviště může mít libovolný tvar
a velikost dle potřeby.

PÍSKOVIŠTĚ - OKTAGON

230900

SLOŽENÍ VÝROBKU
alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát, SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE
na požádání možno dodat ve všech barvách naší nabídky

BAREVNÁ STÁLOST
UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA
pryž  (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU
certifkováno dle normy EN1176,
spnlňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE
výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ
zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,
velikost podle počtu kusů

SKLADOVÁNÍ
v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 10mm.


