
Siedzisko typu "bocianie/orle gniazdo" w kształcie 
fotela z oparciem do zawieszenia na ramie huśtawki.

Urządzenie do zabaw integracyjnych.
Specjalne siedzisko fotelowe do huśtawek. 
Może być używane w zabawie osób z ograniczonymi 
zdolnościami ruchowymi (inclusive play). 
Rama stalowa galwanizowana okręcona miękką
liną polipropylenową –Multifilnament. 
Zawiesia linowo-łańcuchowe.

Przeznaczenie: na publiczne place zabaw.
Dla dzieci ( w tym dzieci o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych) w wieku od 3 lat.

Materiał:  stal galwanizowana, stal nierdzewna, 
aluminium, lina zbrojona, lina PP, tw. sztuczne.

Siatka typu fotel w typie "Bocianie Gniazdo" z lamelek. 
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Wyjątkowo wygodne i wytrzymałe, trwałe i estetyczne            
- a także łatwe w czyszczeniu i konserwacji
Wysokość 90 cm (bez zawiesi). Szerokość 80 cm.
Głębokość 70 cm. Waga 30 kg.

Wys. zawieszenia: spód 45-50 cm od nawierzchni bezpiecznej. 

Siedzisko jest odporne na wandalizm.

Max. ilość użytkowników: 
– 1 niepełnosprawny + opiekun lub
- 1 max. 2 dzieci sprawnych (pod kontrolą opiekunów)

Max. obciążenie - 140 kg. 

Konstrukcja stalowa w otulinie z materiału tłumiącego uderzenia 
(guma/pianka PP) obleczona liną PP Multi. Siatka siedziska z liny 
zbrojonej 4 zwojowej 16 mm lub plastikowych lamelek nawleczonych 
na stalową linkę. 

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: EN 1176-1:2008, EN 1176-2:2008
oraz EN 1176-1:2017, EN 1176-2:2017
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Siatka siedziska  w wersji lamelkowej z plastikowych (polipropylen modyfikowany/ABS)  
lamelek nawleczonych na linkę stalową w otulinie PCV (5/6 mm)  - końcówki siatki - tuleje 
aluminiowe (A07) zakute na linie siatki - razem z trzpieniem mocującym Ø 8 mm (ocynk) - 
na prasie 150 T. Końce siatki w tulejach aluminiowych (Kod produktu A07 ATZ/38/16). 
Boczne poręcze i bariera (opcjonalnie) z przodu z liny zbrojonej 16 mm.
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Siedzisko fotelowe 
- Ptasie gniazdo SFMP-1
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