Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK

MAŁA ARCHITEKTURA
PLACE ZABAW

OD 1991 R. WYKONUJEMY I MONTUJEMY OBIEKTY MAŁEJ
ARCHITEKTURY. DZIĘKI WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU
WYPRACOWALIŚMY STANDARDY I ZASADY, KTÓRE STAŁY SIĘ
NASZYMI NORMAMI:
BEZPIECZEŃSTWO

Wykonanie i montaż naszych wyrobów odbywa się z wyobraźnią, pełną odpowiedzialnością, przestrzeganiem obowiązującego Prawa Budowlago i sztuki budowlanej. Produkty przeznaczone na place zabaw są przyjazne dzieciom, posiadają certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177.
Urządzenia do ćwiczeń wykonane są zgodnie z normą EN 16630:2015.

WYGODA

Optymalne parametry osiągnięte podczas wieloletnich testów zapewniają komfort wypoczynku i użytkowania.

TRWAŁOŚĆ

Nasze wyroby przeznaczone są na otwarte tereny, dlatego stosujemy najwyższej klasy materiały. Wykorzystujemy głównie sezonowane bezżywiczne drewno
o średniej grubości 50 mm. Stosujemy impregnację ciśnieniową, malowanie lakierobejcami i farbami o wysokiej odporności na trudne warunki atmosferyczne,
płyty HDPE, ocynk ogniowy, lakierowanie proszkowe i stal nierdzewną. Specjalny montaż na prefabrykatach betonowych zabezpiecza je i zapewnia stabilność
w trakcie użytkowania.

ESTETYKA

Elementy małej architektury podnoszą walor estetyczny przestrzeni publicznej.
Nasze wyroby wykonujemy głównie z naturalnych materiałów tak, aby z łatwością wpisywały się w otoczenie. W naszej ofercie posiadamy produkty zarówno
minimalistyczne, jak i bogato zdobione. Kolorystyka dobierana jest wedle uznania
klienta. Podobnie jest z innymi szczegółami takimi jak np. stopień wypolerowania
drewna. Stosujemy gładki granit i surowy beton.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Złożenie i montowanie wyrobów jest proste i nie wymaga specjalnych kwalifikacji.
Montaż odbywa się poprzez np.: przykręcenie do prefabrykatu betonowego, przykręcenie do litego podłoża, zabetonowanie kotwy, zabetonowanie stopy.

TRANSPORT

Dostarczamy każdą ilość wyrobów własnym transportem , do dowolnego miejsca
w kraju. Produkty są kompletnie skręcone bądź przeznaczone do samodzielnego
złożenia. Korzystając z usług firm kurierskich dostarczamy towar do 24h.

ELASTYCZNOŚĆ

Na życzenie klientów wykonujemy różne modyfikacje typowych modeli lub projektujemy zupełnie nowe.

TERMINY

Wszystkie modele posiadamy w ciągłej sprzedaży. Większe oraz nietypowe zamówienia realizujemy w uzgodnionym terminie.

GWARANCJA JAKOŚCI

Standardowo udzielamy 2 lata gwarancji na nasze wyroby. Przy zastosowaniu
podwyższonej ochrony np. ocynk, stal nierdzewna, płyta HDPE gwarancja może
zostać przedłużona.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem naszych wyrobów. Jesteśmy
do Państwa dyspozycji, służąc fachową poradą i pomocą. Zachęcamy do kontaktu!
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ŁAWKI PARKOWE I OGRODOWE
Najpopularniejsze elementy małej architektury. Siedzisko
najczęściej wykonane jest z litego drewna jodłowego, liściastego lub egzotycznego. Konstrukcja może być metalowa,
betonowa, kamienna lub drewniana. Naturalne drewno,
różnorodne wzory i bogata kolorystyka tworzą idealne połączenie estetyki i wygody. Nasze ławki są dobrą wizytówką dla przestrzeni publicznych, ogrodów i wymagających
wnętrz, a bogata oferta zaspokaja najbardziej wygórowane
oczekiwania.

Ławka bezoparciowa 195 cm - żeliwo

L-04b

ŁAWKI ŻELIWNE I ALUMINIOWE
Ławki o nogach z odlewów żeliwnych lub aluminiowych
charakteryzują się urozmaiconą formą, dzięki czemu wpiszą się w różny krajobraz. Znajdą zastosowanie na zabytkowych starówkach miejskich oraz w historycznych parkach i w ogrodach. Będą pasować do klasycznych wnętrz
dworców, szkół i pałaców.

Ławka 165 cm - żeliwo

L-05

Ławka 165 cm - żeliwo

L-01

Ławka 195 cm - żeliwo

L-06

Ławka 195 cm - żeliwo

L-02

Ławeczka 120 cm - żeliwo, stal

L-10

Ławka 195 cm - żeliwo

L-04a

Ławka 160 cm - żeliwo

L-13

4

Ławka 195 cm - żeliwo

L-14

Ławka 195 cm - żeliwo

L-17a

Ławka 175 cm - żeliwo
lub aluminium

L-15a

Ławka bezoparciowa 195 cm
- żeliwo

L-17b

Ławka 175 cm - żeliwo

L-15b

Ławeczka 130 cm - aluminium
Krzesło 50 cm - aluminium

L-18
L-19

Ławka bezoparciowa 165 lub 195 cm
- żeliwo

L-15d

Ławka 180 cm - żeliwo

L-21

L-16

Ławka 170 cm - żeliwo

L-24

Ławka 195 cm - żeliwo
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Ławka 180 cm - żeliwo

L-25

Ławka 165 cm - żeliwo
lub aluminium

L-37a

Ławka 195 cm - żeliwo

L-26a

Ławka 165 cm - żeliwo

L-37b

Ławka bezoparciowa 195 cm - żeliwo

L-26b

Ławka bezoparciowa 165 cm
- żeliwo

L-37c

Ławka dwustronna 180 cm
- aluminium

L-31

Ławka 195 cm - aluminium

L-38

Ławka dwustronna 195 cm - żeliwo

L-32

Ławka 180 cm - żeliwo

L-53
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Ławka 195 cm - żeliwo

L-54

Ławka 195 cm - żeliwo

L-79

Ławka 195 cm - żeliwo

L-62

Ławka 165 cm - żeliwo

L-81

Ławka 195 cm - żeliwo

L-64

Ławka z podłokietnikiem drewnianym 165 cm - żeliwo

L-82

Ławka 175 cm - żeliwo

L-74a

Ławka z siedziskiem i oparciem
ze stali nierdzewnej 175 cm - żeliwo

L-74b

Ławka 165 cm - żeliwo

L-92a

Ławka 165 cm - żeliwo

L-92b
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ŁAWKI I LEŻAKI
STALOWE I ZE STALI NIERDZEWNEJ
To najbardziej popularna i ciągle poszerzająca swój asortyment grupa ławek. Cechuje je nowoczesna stylistyka
oraz wszechstronne zastosowanie. Sprawdzą się zarówno
w galeriach handlowych, dworcach kolejowych jak i na terenach miejskich, osiedlowych, rekreacyjnych i sportowych.

Ławka 195 cm - żeliwo

L-95a

Ławka 195 cm - żeliwo

L-95b

Ławka 195 cm - stal

L-27

Ławka 165 cm - żeliwo

L-98

Ławka 175 cm - stal

L-28a

Ławka dwustronna 195 cm - żeliwo

L-99

Ławka “antywandal” 180 cm - stal

L-28b

Ławka 195 cm - żeliwo

L-101

Krzesło 54 cm - stal

L-28c
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Ławka 195 cm - stal

L-29

Ławka 175 cm - stal

L-43a

Ławka 195 cm - stal

L-30

Ławka “antywandal” 180 cm - stal

L-43b

Ławka bezoparciowa 195 cm - stal

L-40

Ławka młodzieżowa 170 cm - stal

L-44a

Ławka bezoparciowa 165 cm - stal

L-41

Ławka młodzieżowa 170 cm - stal

L-44b

Ławka „antywandal” 195 cm - stal

L-42

Ławka młodzieżowa dwustronna
165 lub 195 cm - stal

L-44d
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L-44c

Ławka 165 cm - stal

L-55

Ławeczka 130 cm - stal
Ławka 195 cm - stal

L-45

Ławka 195 cm - stal

L-57

Ławeczka składana 100 cm - stal

L-47

Ławka 195 cm - stal

Ławka młodzieżowa 165 cm - stal

L-58a

L-58b

Ławka 180 cm - stal

L-49a

Ławka dwustronna 180 cm - stal

L-59

Ławka bezoparciowa 165 cm - stal

L-49b

Ławka bezoparciowa 120, 165 lub
195 cm - stal

L-60
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Ławka 175 cm - stal

L-61a

Ławka 180 lub 195 cm - stal

Ławka 165 cm - stal

L-65a

L-61b

Ławka 185 cm - stal

L-71

L-63

Ławka - 175 cm - stal

L-72

Ławka 175 cm - stal

L-73

L-65b

Ławka 165 cm - stal

L-69

Ławka bezoparciowa 195 cm - stal

L-75

Ławka 195 cm - stal

L-70

Ławka 180 cm - stal

L-76
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Ławka drewniana bezoparciowa
195 cm - stal

L-78

Ławka bezoparciowa 165 lub 195 cm
- stal

L-91

Ławka 195 cm - stal

L-80a

Ławka bezoparciowa wkopywana
195 cm - stal

L-93

Ławka 195 cm - stal

L-80b

Ławka bezoparciowa 165 cm - stal

L-96

Ławka 195 cm - stal

L-86

Ławka klasyczna 180 cm - stal

L-97

Ławka 180 cm - stal

L-90

Ławka 195 cm - stal
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L-100

Ławka 180 cm - stal

L-102

Ławka 176 cm - stal

L-107

Ławka 175 cm - stal

L-103

Ławka 195 cm - stal

L-108

Ławka dwustronna bezoparciowa
165 cm - stal nierdzewna (stal)

L-104

Ławka bezoparciowa z siedziskiem
z prętów stalowych 180 cm - stal

L-109

Ławka 185 cm - stal nierdzewna
(stal)

L-105

Ławka 175 cm - stal

L-121a
L-121b

Ławka 185 cm - stal nierdzewna
(stal)

L-106

Ławka "antywandal" 180 lub 210 cm
- stal

L-142
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Ławka 166 cm - stal

L-122a

L-122b

L-127

L-124a

Ławka dwustronna 165 cm - stal

L-128

L-124b

Ławka 180 cm - stal

L-130

L-125

Ławka 165 cm - stal

L-131

L-123

Ławka 175 cm - stal

Ławka bezoparciowa 175 cm - stal

14

L-126

Ławka 165 cm - stal

Ławka 170 cm - stal

Ławka 175 cm - stal

Ławka bezoparciowa 170 cm - stal

Ławka 175 cm - stal

L-132

Ławka peronowa 195 cm - stal

L-137

Ławka 180 cm - stal

L-133

Leżaki miejskie 195 cm - stal

L-138

Ławka 195 cm - stal

L-134

Ławka 180 cm - stal

L-139

Ławka 195 cm - stal

L-135

Ławka z podłokietnikiem lub bez
165 cm - stal

L-140

Ławka 165 cm - stal

L-136

Ławka 165 cm - stal

L-141
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ŁAWKI BETONOWE I KAMIENNE
Ławki o nogach żelbetowych cechuje masywna konstrukcja oraz solidne posadowienie co decyduje o ich
niezwykłej trwałości i długowieczności. Granit zastosowany w niektórych modelach w naturalny sposób
uszlachetnia każdą przestrzeń. Popularne zwłaszcza na
terenach rekreacyjnych w parkach i lasach podmiejskich
oraz na cmentarzach.
Ławka bezoparciowa 240 cm
- żelbet

L-56

Ławka wkopywana lub wolnostojąca “antywandal” 195 cm - żelbet

L-11a

L-11b

Ławka wkopywana 195 cm - żelbet

L-66

Ławka bezoparciowa wkopywana
lub wolnostojąca “antywandal”
195 cm - żelbet

L-12a

L-12b

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
200 cm - beton płukany

L-67

Ławka wkopywana 190 cm - beton
płukany

L-23

Ławka wolnostojąca lub wkopywana 195 cm - beton płukany

L-68

Ławka na cokoły murowane.
Długość dowolna, szerokość: 45 cm

L-39

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
200 cm - granit

L-83
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ŁAWKI DREWNIANE PARKOWE I LEŚNE
Ławki wykonane w całości z drewna idealnie wpisują
się w krajobraz. Dobrze wyglądają zarówno w przydomowych ogrodach, starych parkach miejskich, w zespołach pałacowych, jak i przy ścieżkach leśnych oraz szlakach turystycznych.

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
195 cm - żelbet lub granit

L-84

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
195 cm - żelbet

L-85

Ławka 195 cm - drewno

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
245 cm - beton płukany

L-87

Ława „leśna” drewniana
bezoparciowa 195 cm

L-77

Ławka wolnostojąca z oparciem
o konstrukcji stalowej
195 cm - żelbet

L-88

Ławka z drewna korowanego
195 cm

L-94

Ławka bezoparciowa wolnostojąca
195 cm - żelbet

L-89

Ławka drewniana klasyczna
165 cm

L-50

L-110a

L-110b

17

STOŁY, STOŁY PIKNIKOWE
Szeroka gama oferowanych przez nas stołów pozwala
stworzyć komplety z wszystkimi proponowanymi
w katalogu ławkami.

Stół 195 cm - żeliwo

S112

Stolik 130 cm - aluminium

S-20

Stół 195 cm - żeliwo+stal

S-113

Stolik okrągły Φ65 - żeliwo

S-22

Stół 165 cm, 195 cm - żeliwo

S-115

Stół 165 cm - aluminium

S-35

Stolik o blacie kwadratowym
65x65 cm - żeliwo

S-116

Stół 165 cm - aluminium lub żeliwo

S-111

Stół 165 cm - drewno

S-118
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Stolik o blacie kwadratowym 65x65 cm
- żeliwo

S-117

Stół 165 cm - stal

Stół 165 cm - stal

S-33

Stół wolnostojący lub wkopywany
195 cm - żelbet

Stolik 165 cm - stal

S-34

Stół 195 cm - drewno

S-129

S-36a

S-36b

S-51

STOŁY PIKNIKOWE (ŁAWOSTOŁY)
ŁAWKI DLA MATEK KARMIĄCYCH
To bardzo praktyczne połączenie ławek ze stołem. Tego typu
rozwiązanie znajdzie zastosowanie przy szlakach turystycznych, na placach zabaw i miejscach obsługi podróżnych.
Ławka dla matki karmiącej to intymny i bezpieczny „kącik” do
karmienia i przewijania dziecka..
Stolik 130 cm - stal

S-46

Stół 195 cm - stal

S-119

Stół piknikowy 195 cm - drewno

LS-52
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KOSZE ULICZNE I PARKOWE
Kosze uliczne i parkowe to elementy małej architektury, zachęcające do troski o otoczenie. Kosze z naszej
oferty różnicuje nie tylko forma, ale także rodzaj zastosowanych materiałów.
Dzięki temu sprawdzą się zarówno na tereny zabytkowe, podmiejskie, ale i w miejsca z nowoczesną zabudową.
Stół piknikowy z zadaszeniem
250x200 cm - drewno

LS-120
KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW
Segregacja odpadów to pro-ekologiczne rozwiązanie,
któremu staramy się wyjść naprzeciw.
Oferujemy kosze na śmieci do zewnętrznej segregacji
odpadów. Trafiają do nich śmieci poddane wczesnej selekcji w pojemnikach wewnętrznych.

Stół piknikowy 200x180 cm
- stal

LS-143

Stół piknikowy okrągły Φ250 cm
- stal

LS-144

Kosz do segregacji odpadów w obudowie drewnianej - 3x60 l

KSO-01

Stół piknikowy ośmioboczny
250x250 cm - stal

LS-145

Kosz do segregacji odpadów,
stalowy - 3x60 l

KSO-02

Ławka dla matki karmiącej,
z przewijakiem 200x80x200 cm - stal

LS-146

Kosz do segregacji odpadów - obudowa
drewniana lub stalowa - 4x60 l

KSO-03
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KOSZE W OBUDOWIE
DREWNIANEJ I DREWNIANE
Modele w obudowie drewnianej
doskonale pasować będą do naturalnego otoczenia. Modele wykonane w całości z drewna znajdą
zastosowanie przy szlakach turystycznych oraz leśnych ścieżkach.
Kosz drewniany uchylny
- 50 l

KO-13

Kosz w obudowie drewnianej
na stopie żeliwnej - 35 l

KO-36

Kosz w obudowie drewnianej - 35 l

KO-01a
KO-45

Kosz w obudowie drewnianej - 60 l

KO-20

Kosz w obudowie drewnianej - 40 l

KO-38

Kosz na słupku - 35 l
Kosz na słupku z drewna
toczonego - 35 l

KO-02a
KO-02b

Kosz w obudowie drewnianej z daszkiem - 50 l

KO-22

Kosz drewniany - 50 l

KO-39

Kosz na słupku ozdobnym
z daszkiem lub bez - 35 l

KO-11a
KO-11c

Kosz stalowo-drewniany
- 40 l

KO-33

Kosz z daszkiem otwiera- KO-43a
nym lub bez daszka - 35 l KO-43b

Kosz z daszkiem
otwieranym - 40 l

KO-34

Kosz stalowo-drewniany
z daszkiem lub bez - 50 l

Kosz w obudowie drewnianej na stopie żeliwnej - 35 l

KO-12

KO-44a
KO-44b
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KOSZE STALOWE
I ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kosze stalowe z naszej oferty
sprawdzą się w przestrzeniach
miejskich i parkowych jak również
na dworcach oraz w galeriach handlowych. Nasze modele z powodzeniem wpasują się w zabudowę
nowoczesną albo historyczną.
Kosz z obudową pionową KO-46a
lub poziomą - 60 l
KO-46b

Kosz płukany sześciokątny
- 40 l

KB-16

Kosz owalny - 35 l

KO-51

Kosz płukany okrągły - 40 l

KB-17

Kosz ozdobny - 35 l

KO-04

Kosz z obudową poziomą
- 50 l

KO-52

Kosz płukany ośmiokątny
- 40 l

KB-18

Kosz kwadratowy
na słupku - 40 l

KO-05

Kosz płukany kwadratowy
ze ściętymi narożami - 40 l

KB-19

Kosz kwadratowy
na słupku z daszkiem - 40 l

KO-06

Kosz płukany kwadratowy
z daszkiem lub bez - 40 l

KB-37a
KB-37b

KOSZE BETONOWE
Kosze betonowe charakteryzują się
niezwykłą trwałością. Są znakomitym i praktycznym uzupełnieniem
małej architektury w miejscach
szczególnie narażonych na zniszczenie.

Kosz płukany sześciokątny
skośny - 40 l
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KB-15

Kosz uchylny - 35 l

KO-09a

Kosz uchylny z daszkiem
- 35 l

KO-09b

Kosz z blokadą - 35 l

KO-23

Kosz na psie odchody
- 30 l

KO-29a

Kosz ozdobny na słupku
z daszkiem lub bez - 35 l

KO-10b
KO-10a

Koszt stalowy uchylny
- 35 l

KO-24

Kosz na psie odchody
- 35 l

KO-29b

Kosz na słupku prosty z
daszkiem lub bez - 35 l

KO-10d
KO-10c

Kosz z ozdobnym
daszkiem - 40 l

KO-26

Kosz na psie odchody
- 20 l

KO-29c

KO-14

Kosz z ozdobnym
daszkiem - 40 l

KO-27

Kosz na psie odchody
- 35 l

KO-29d

KO-28a
KO-28b
KO-28c

Kosz na psie odchody
- 35 l

KO-29e

Koszt stalowy - 50 l

Kosz ozdobny na słupku
z daszkiem lub bez - 35 l

KO-21a
KO-21b

Kosz stalowy wolnostojący, na słupku lub na
słupku bocznym
- 40 l
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KOSZE KUTE I ODLEWANE
Kosze kute i odlewane charakteryzują się kunsztownie wykończoną formą i precyzyjnie wykonanymi szczegółami. Takie kosze
znakomicie wpiszą się w parkowy
krajobraz ze starodrzewem.

Kosz ażurowy z daszkiem
- 60 l

KO-31

Kosz zamykany z daszkiem
- 35 l

KO-42

Kosz kwadratowy - 50 l

KO-32

Kosz - stojak na worek
- 120 l

KO-47

Kosz kwadratowy kuty 40 l

KO-07

Kosz ażurowy - 35 l

KO-35

Kosz zamykany
z daszkiem - 50 l

KO-48

Kosz kuty - 40 l

KO-08

Kosz zamykany z popielniczką - 35 l

KO-49

Kosz żeliwny na słupku
z daszkiem - 25 l

KO-25

Kosz z blachy perforowanej KO-50
na słupku z daszkiem - 35 l

Kosz na stopie żeliwnej
z daszkiem - 50 l

KO-30

Kosz na słupku z daszkiem KO-40a
KO-40b
lub bez - 35 l

Kosz zamykany z daszkiem
- 50 l, stal lub stal
nierdzewna
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KO-41

DONICE

OSŁONY DRZEW

Najlepszą oprawę każdego obiektu
tworzą naturalne kwiaty, krzewy
i drzewa. Nie zawsze mamy szczęście cieszyć się z roślinności sadzonej
w gruncie. Alternatywnie proponujemy donice w których możemy zakładać mobilne mini ogrody.

Drzewa w przestrzeni publicznej
narażone są na zniszczenia i wandalizm. Dlatego też bardzo ważne
jest stosowanie elementów zabezpieczających.
OSŁONY POZIOME
Donica stalowa
z wkładem, Φ70 cm,
wys. 60 cm

D-10

Zadaniem osłon poziomych jest
ochrona systemu korzeniowego
drzew. Ażurowa ozdobna konstrukcja umożliwia nawadnianie.
Modele wykonane z żeliwa charakteryzuje klasyczna forma, która doskonale wkomponuje się w
każdy obszar miejski.

Donica drewniana prostokątna 80-140x40x40 cm

D-01

Donica w obudowie drewnianej na stopie żeliwnej,
Φ60 cm, wys. 65 cm

Donica drewniana sześciokątna
Φ50-80 cm, wys. 40 cm

D-02

Donica betonowa kwadra- DB-05
towa 40x40 cm, 50x50 cm,
60x60 cm

Krata stalowa okrągła
Φ150 cm / Φ50 cm

KP-01

Donica betonowa okrągła
Φ40 cm, Φ50 cm, Φ60 cm

DB-06

Krata żeliwna kwadratowa
125x125 cm / Φ50 cm

KP-02

Donica betonowa
DB-07
prostokątna 80x40x40 cm,
100x50x50 cm

Krata stalowa kwadratowa
150x150 cm/ Φ70 cm

KP-03

Donica stalowa w obudowie D-03a
drewnianej, 100x100x75 cm D-03b
lub x100 cm

Donica stalowo-drewniana
z wkładem stalowym,
Φ70 cm, wys. 60 cm

D-09

D-11
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OSŁONY PIONOWE
Osłony pionowe skutecznie chronią pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach
o dużej intensywności ruchu.
Mogą występować w zestawach z kratami poziomymi
oraz samodzielnie.
Osłona stalowa
Φ50 cm, wys. 150 cm

OD-05

OD-01

Osłona stalowa
50x50 cm, wys. 150 cm

OD-06

Osłona stalowa
Φ70/50 cm, wys. 150 cm

OD-02

Osłona stalowa
Φ70/40 cm, wys. 150 cm

OD-07

KP-07

Osłona stalowa
Φ70/50 cm, wys. 150 cm

OD-03

Osłona drewniana
36x36 cm, wys. 150 cm

OD-08a

KP-08

Osłona stalowa
Φ70/50 cm, wys. 150 cm

OD-04

Osłona stalowa
36x36 cm, wys. 150 cm

OD-08b

Krata żeliwna kwadratowa
120x120 cm / Φ50 cm

KP-04

Krata stalowa okrągła
Φ150 cm / Φ50 cm

KP-05

Osłona stalowa
Φ80 cm, wys. 80 cm

Krata żeliwna okrągła
Φ150 cm / Φ70 cm

KP-06

Krata żeliwna okrągła
Φ125 cm / Φ50 cm

Krata żeliwna kwadratowa
120x120 cm / Φ50 cm
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SŁUPKI • ŁAŃCUCHY • BARIERKI • OGRODZENIA
Wyroby małej architektury porządkujące przestrzeń publiczną, wydzielające granice komunikacji i poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
SŁUPKI STALOWE I STALOWO-ŻELIWNE
Wszystkie modele słupków dostępne są w wersji z uchwytami na łańcuchy lub bez. Można je dowolnie zestawiać w ramach poszczególnych
numerów główek i maskownic.
Spocznik dla
SR-Φ76
rowerzysty
Φ76 mm, wys. 100 cm

1)

A)

2)

3)

4)

B)

C)

D)

Słupek Φ50 mm, wys. 80 cm, 120 cm

1)

2)

A)

B)

SU-Φ50

3)

4)

C)

D)

5)

A)

2)

B)

6)

7)

A)

B)

Słupek Φ90 mm, wys. 80 cm, 120 cm

9)

10)

E)

3)

4)

5)

C)

D)

E)

SU-Φ76

2)

8)

SU-Φ60

Słupek Φ76 mm, wys. 80 cm, 120 cm

1)

SU-o100x8

Słupek o100x8 mm, wys. 80 cm,
120 cm

Słupek Φ60 mm, wys. 80 cm, 120 cm

1)

Bezdotykowa BDR-Φ76
deyznfekcja rąk
Φ76 mm, wys. 100 cm

3)

C)

4)

D)

5)

Słupek o profilu kwadratowym o50x50 mm, SU-o50
do o100x100 mm, wys. 80 cm, 120 cm
- SU-o100

6)

E)

F)

7)

G)

SU-Φ90
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`
SŁUPKI BETONOWE

ŁAŃCUCHY

Z betonu płukanego lub gładkiego,
z uchwytami na łańcuchy lub bez,
z możliwością trwałego przytwierdzenia do podłoża. Bardzo trwałe, ciężkie
(do 200 kg) idealne do wydzielenia
ruchu pojazdów np. przy centrach handlowych i targach.

Łączenie słupków łańcuchami tworzy skuteczniejsze granice oddzielające pieszych od ulicy. System często
stosowany w miejscach dużego
natężenia ruchu. Ozdobne żeliwne
łańcuchy mogą być dobrym ogniwem przejściowym między starą
fasadą kamienic a nowoczesną ulicą.

BARIERKI OCHRONNE
I OZDOBNE
Niskie ozdobne barierki z żeliwnym
wykończeniem są często stosowane
do oddzielenia ruchu pieszego od rabat
i trawników. Solidne barierki stalowe
często całkowicie wypełnione stanowią
skuteczną zaporę przed nagłym wtargnięciem na jezdnię.

Słupek betonowy o
przekroju kwadratowym
30x30x120 cm

SB-01

Łańcuch żeliwny

LN-01

Barierka stalowo-żeliwna
wys. 50 cm

B-05

Słupek betonowy o
przekroju kwadratowym
40x40x50 cm

SB-02

Łańcuch żeliwny

LN-02

Barierka stalowo-żeliwna
wys. 50 cm

B-06

Słupek betonowy o przekroju okrągłym Φ38 cm
wys. 80 cm

SB-03a
SB-03b

Łańcuch żeliwny

LN-03

Barierka - rura, 150x200 cm

B-07a

Słupek betonowy o przekro- SB-04
ju okrągłym Φ39 cm
wys. 57 cm

Łańcuch stalowy

LN-04

Barierka - rura, 150x200 cm

B-07b

28

OGRODZENIA

BLOKADY PARKINGOWE

Oferta nasza zawiera klasyczne ogrodzenia drewniane sztachetowe, panelowe spawane
z prętów lub profili stalowych i
ogrodzenia z siatki ocynkowanej
malowanej lub powlekanej PCV.

Praktycznym rozwiązaniem uniemożliwiającym przejazd i parkowanie
nieuprawnionych pojazdów są stalowe słupki i blokady parkingowe. Najczęściej w jaskrawych kolorach z elementami odblaskowymi. Po otwarciu
zamka i położeniu pozwalają na swobodny przejazd.

Barierka - rura, 150x100 cm, B-08a
200x100 cm

Barierka - rura, 150x100 cm, B-08b
200x100 cm

Płot wykonany z drewnianych sztachet

OGR-01

Blokada z podporą

BP-01

Barierka - rura, 150x100 cm, B-08c
200x100 cm

Panel wykonany z prętów stalowych zgrzewanych

OGR-02

Blokada profil 80x80

BP-02

Blokada słupek

BP-03

Blokada profil 60x60

BP-04

Barierka, stalowo-żeliwna,
150x100cm, 200x100cm

B-09

Siatka ogrodzeniowa
OGR-03
- ocynkowana, lakierowana lub w powłoce z PCV

Osłona uliczna "przeciwbłotna", stal, poliwęglan
150x100cm, 200x100cm

B-10

Ogrodzenie z profili
stalowych

OGR-04
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PARKINGI DLA
ROWERÓW I HULAJNÓG
Nasze stojaki rowerowe standardowo 1, 2 lub 5 stanowiskowe są ocynkowane i na życzenie mogą być lakierowane na dowolny kolor. Są trwale
montowane do podłoża i dla bezpieczeństwa dają możliwość przypinania
pojazdów.
Stojak rowerowy w ramie

SR-05

Stojak rowerowy "łuk"

SR-10

Stojak rowerowy dwustronny ozdobny

SR-01

Stojak rowerowy
- "antywandal"

SR-06

Stojak rowerowy "na okrągło"

SR-11

Stojak rowerowy klasyczny

SR-02

Stojak rowerowy ozdobny
pionowy

SR-07

Stojak rowerowy spirala
- 160 cm

SR-12

Stojak rowerowy
- "motylek"

SR-03

Stojak rowerowy betonowy SR-08

Stojak systemowy - stal

SR-13

Stojak rowerowy w ramie

SR-04

Stojak rowerowy barierka
dł. 60 cm, wys. 80 cm
dł. 80 cm, wys. 80 cm
dł. 100 cm, wys. 80 cm

Parking dla hulajnogi - stal

SH-01
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SR-09a
SR-09b
SR-09c

TABLICE

MASZTY I WITACZE

przykładowe rozwiązania

przykładowe rozwiązania

Oferujemy różnorodny wybór tablic: w całości drewnianych, o konstrukcji stalowej,
zamykanych gablot oraz słupów ogłoszeniowych, z grawerem na litym drewnie oraz
polichromii w formie naklejanej lub malowanej. Dostępne są również tablice gładkie.

Do powitania turystów i gości
firmy czy urzędu można zastosować witacze; teren oznaczając
dodatkowo flagami czy znakami
firmowymi.

Tablica 125x100 lub 150x125 cm T-05a
Tablica 60x80 cm
T-05b

Tablica drewniana z daszkiem, T-01
140x200 cm

Tablica 50x70 cm
Tabliczka kierunkowa

Tablica drewniana z daszkiem, T-02
140x200 cm

Gablota zamykana,
100x100 cm

Tablica drewniana, 120x80 cm T-03a
Tablica drewniana, 50x70 cm T-03b

T-04a
T-04b

Tablica 125x100, 150x125
Tablica 50x70 cm

T-06
T-04c

Maszt flagowy - stal
wys. 700 cm

MF-01

T-07

Maszt z tablicą
informacyjną - stal

MF-02

Słup ogłoszeniowy

T-08

Witacz stalowy, ażurowy
- dowolny wzór

W-01

Gablota zamykana,
pow. 90x120 cm

T-09

Witacz grawerowany,
drewniany - dowolny wzór

W-02

31

ALTANY • WIATY • ZADASZENIA
przykładowe rozwiązania

Altany i inne budowle drewniane w naszej ofercie przeznaczone są nie tylko do ogrodów i parków, ale także
na pola kempingowe, place zabaw, punkty widokowe
oraz zadaszenia przestrzeni piknikowej przy szlakach
turystycznych i parkingach.

Wiata turystyczna z dachem
dwuspadowym - 15 m2

A-06

Taras widokowy - 16 m2

A-02

Altana prostokątna z dachem
dwuspadowym - 9 m2

A-08

Altana sześcioboczna - 25 m2

A-03

Zadaszenie - wiata garażowa

A-09

Altana prostokątna z dachem
kopertowym - 16 m2

A-04

Altana prostokątna z dachem
czterospadowym - 18 m2

A-10

Altana prostokątna z dachem
dwuspadowym - 30 m2

A-05

Altana sześcioboczna z paleniskiem
- 27 m2

A-11
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ZESTAWY SPORTOWE I REKREACYJNE
Oferujemy zestawy do wykonania tzw. ścieżek zdrowia, siłowni zewnętrznych, street workoutów oraz gier integracyjnych
„pod chmurką”.
ŚCIEŻKA ZDROWIA
Wśród urządzeń służących do rekreacji na świeżym powietrzu
znajdują się drabinki, drążki, ławeczki, równoważnie i wiele innych. Odpowiednio zaaranżowane stworzą treningowy raj dla
fanów ćwiczeń i zdrowego trybu życia.

Ścieżka zdrowia - zig-zag
450x170x60 cm - drewno

ZS-05

Ścieżka zdrowia - drabinka pozioma
260x88x250 cm - stal, drewno

ZS-01

Ścieżka zdrowia - zestaw
do przeskoków 4x 120x15x70 cm
- drewno

ZS-06

Ścieżka zdrowia - drążki
210x20x210 cm - drewno, stal

ZS-02

Ścieżka zdrowia - ławeczka
250x20x40 - drewno

ZS-07

Ścieżka zdrowia - przeplotnia
400x120x35 cm - drewno

ZS-03

Ścieżka zdrowia - ławeczki
2x 200x20x50 (30) cm - drewno

ZS-08

Ścieżka zdrowia - równoważnia
300x20x60 cm - drewno

ZS-04

Ścieżka zdrowia - słupki Φ20 cm
różne wysokości (30, 40, 50 cm)drewno

ZS-09
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ZESTAWY INTEGRACYJNE
Szachy w plenerze, turniej ping-ponga pod gołym niebem czy gra zespołowa na boisku – dzięki naszym zestawom integracyjnym miejskie przestrzenie zmienią się
w miejsca sprzyjające socjalizacji i… zdrowej rywalizacji!

Ścieżka zdrowia - słup
wspinaczkowy
wys. 300 cm - drewno

ZS-10

Ścieżka zdrowia - podciąg nóg, drążek 80x70x250 cm - drewno, stal

ZS-11

Stolik szachowy z czterema
krzesłami - stal, drewno, lastryko
lub granit

Ścieżka zdrowia - belka
do podnoszenia - drewno

ZS-15

Stolik do chińczyka lub do szachów
z czterema krzesłami - stal, HDPE

Ścieżka zdrowia, ławka do ćwiczeń,
200x50x60 cm - drewno

ZS-13

Stół do tenisa stołowego
- stal, lastryko

ZS-17

Ścieżka zdrowia - drabinka dwustronna, 100x200 cm - drewno, stal

ZS-14

Kosz do koszykówki stal

ZS-18
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ZS-12

ZS-16a
ZS-16b

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
STREET WORKOUT
Jedna grupa urządzeń, głównie
„mechanicznych” bardziej preferowana przez seniorów nie wymaga wielkiego przygotowania
do ćwiczeń oraz tzw. street workout tj. system drążków, poręczy
i drabinek, który często wymaga
dużej sprawności i siły, aby na nim
ćwiczyć.

Wyciąg górny
120x80x190 cm

SZ-06

Drabinka górna
260x110x250 cm

SZ-11a

Rowerek II
85x52x130 cm

SZ-02

Twister 70x62x140 cm

SZ-07

Bieżnia 143x75x110 cm

SZ-12

Orbitrek
120x52x160 cm

SZ-03

Wahadło 72x64x140 cm

SZ-08

Rolka 90x40x160 cm

SZ-13

Prasa nożna
110x50x190 cm

SZ-04

Biegacz 100x40x130 cm

SZ-09

Podciąg "brzuszki"
75x60x190 cm

SZ-14

Prasa ręczna
115x66x190 cm

SZ-05

Drabinka pionowa
90x70x230 cm

SZ-10

Podciąg z uchwytami
83x63x190 cm

SZ-15
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SZ-21

Poręcze równoległe
185x60x130 cm

SZ-16

Drążki do podciągania
290x10x250 cm

Ławeczka 225x90x135 cm

SZ-17

Siatka górna
260x110x250 cm

Równoważnia - belka
300x10x40 cm

SZ-18

"Wojownik Ninja", labirynt SW-23
z pierścieniami gimnastycznymi 260x110x250 cm

Motyl 85x100x190 cm

SZ-19

Drabinka górna, zamknięte
pętle 260x110x250 cm

SW-24

Trybuna do wejść i pod-skoków

SZ-29

Wioślarz 100x85x65

SZ-20

Pierścienie gimnastyczne
260x110x250 cm

SW-25

Street Workout,
przykładowe zestawienie

SW-Z1
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SW-22

Wałki do przejścia "na ścisk" SW-26
260x110x250 cm

Wałek do podciągania
"na ścisk"

SW-27

Kula do podciągania "ścisk
oburącz"

SW-28

PLACE ZABAW
Świat dzieci powinien być radosny i wypełniony harcami. W trosce o potrzeby najmłodszych przygotowaliśmy kolorowe, nowoczesne, a zarazem bezpieczne
urządzenia zabawowe na place zabaw. Produkowane
są one w technologii, która łączy ze sobą konstrukcję
metalową lub drewnianą z płytami z tworzywa sztucznego HDPE, litym drewnem, elementami gumowymi
oraz linami zbrojonymi rdzeniem stalowym.
Wszystkie posiadają certyfikaty zgodności z normą
PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Piaskownica drewniana "statek",
420x370 cm

PZD-01(d)

Piaskownica kwadratowa 200x200 cm
- konstrukcja stalowa, płyta HDPE

PZH-01(e)

PIASKOWNICE
Dzięki modułowemu systemowi budowy, różnym długościom i wysokościom ścianek oraz dzięki stosowaniu
różnych materiałów możemy budować piaskownice
o dowolnych kształtach i wielkościach i łączyć je w zestawy z innymi urządzeniami.

Ø2,90 m
Ø5, 90 m

PZB-01(f)
5,65 m

Piaskownica okrągła z zadaszeniem
w postaci żagla - konstrukcja betonowa,
płyta HDPE

5,65 m

PZD-01(a)

2,65 m

Piaskownica drewniana, 213x213 cm

3,50 m
6,50 m

PZD-01(b)

Piaskownica z HDPE "statek"

PZH-01(g)

6,80 m

3,50 m

10,30 m

PZH-01(h)

6,50 m

Piaskownica z pokrywą

PZD-01(i)
8,70 m

Piaskownica-system z domkiem
i podestami

4,80 m

1,80 m

8,70 m

5,70 m

5,15 m

Piaskownica drewniana, 314x272 cm
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BUJAKI SPRĘŻYNOWE
Te proste urządzenia na plac zabaw sprawią dzieciom
wiele radości. Zaprojektowane przez nas bujaki wykonane są w przyjaznych kolorach, mają opływowe
i bezpieczne wykończenia, przyjmują różne ciekawe
kształty, a przede wszystkim posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Bujak sprężynowy - kurka

PZ-02k

PZH-02d1

Bujak sprężynowy - słonik

PZH-02l

Bujak sprężynowy - konik

PZH-02e

Bujak sprężynowy - piesek

PZH-02m

Bujak sprężynowy - motorek

PZH-02f

Bujak sprężynowy - samolot

PZH-02n

Bujak sprężynowy - koniczynka

0,45 m

3,00 m

pzh-02o

0,89 m
3,15 m

Bujak sprężynowy - króliczek
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PZH-02h

Bujak sprężynowy - autko

pz-02r

PZH-02o

Ø1000
Ø4300

PZH-02p

Bujak sprężynowy - deska

PZ-02w

Bujak sprężynowy z uchwytem
kierownicą

3,50 m

0,68 m

pz-02b

1,04 m
3,40 m

PZD-02r1
PZ-02r

Tunel na sprężynach

PZH-02b
3,10 m

Bujak sprężynowy-ważka - drewno
Bujak sprężynowy-ważka - stal

pzh-02c

4,90 m

2,50 m

pz-02a

2,90 m
5,40 m

PZD-02s

Ważka na sprężynach - potrójna

PZ-02a
3,50 m

Belka na sprężynach, 250x30 cm drewno

pz-02b

KARUZELE
0,45 m

3,00 m

pzh-02o

W ofercie naszej firmy znajdują się karuzele ręczne
– krzyżowe i tarczowe oraz dla starszych dzieci karuzele słupowe i wirujące dyski, a na place integracyjne
oferujemy karuzele dla wózków (patrz strona 54).

0,89 m
3,15 m
pz-02r

Bujak sprężynowy - jeep

PZH-02-o1

3,10 m

0,78 m

pzh-02u

1,19 m
4,05 m

Bujak dwuosobowy - statek

pzh-02o1

PZH-02u

Karuzela krzyżowa - Φ190 cm

PZ-05
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HUŚTAWKI WAGOWE I WAHADŁOWE
Dzieci uwielbiają zabawę na huśtawkach! Zarówno na takich do kołysania się w pojedynkę, jak
i w parze lub w większej grupie. Oferujemy różnorodne rozwiązania by zadowolić każdego malucha!

Ø1,50 m
Ø5,50 m

Karuzela tarczowa z siedziskami Φ125 cm lub Φ150 cm

PZ-11a
PZ-11a1

Karuzela tarczowa pająk - Φ125 cm
lub Φ150 cm

PZ-11d
PZ-11d1

Huśtawka wagowa, 300 cm
- drewno, stal

PZD-03a
PZ-03b

Huśtawka wagowa, 4 siedziska,
300 cm - stal lub drewno

PZ-03c
PZD-03c

Huśtawka wagowa, podwójna,
300 cm - stal lub drewno

PZ-03d
PZD-03d

Ø1,50 m
Ø5,50 m

Karuzela tarczowa pająk - Φ125 lub
Φ150 cm

PZ-11e
PZ-11e1

Ø3,85 m
Ø11,50 m

PZ-11g

0,60 m

Ø1,65 m

3,60 m

Ø7,65 m

Wirujący dysk - Φ150 (300) cm
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PZ-11h

6,50 m

3,50 m

6,15 m

Karuzela słupowa

Huśtawka wagowa integracyjna
- stal

PZ-03f

40
7,

7,
40

m

5,05 m

2,05 m

4,00 m

m

4,00 m

1,70 m
7,20 m

PZD-08c

Huśtawka pojedyncza: kantówka drewniana
z belką drewnianą lub stalową

1,00 m

PZ-03e

7,40 m

Huśtawka wagowa krzyżowa - stal

4,20 m

4,20 m

1,70 m

4,80 m

7,20 m

10,70 m

PZ-07b

PZ-10

Huśtawka sześciokątna

4,70 m

1,70 m

5,05 m

Huśtawka podwójna - stal

PZ-10a

Huśtawka słupowa

6,15 m

3,15 m

PZ-09

11,32 m

Ławka wisząca

11,00 m

3,20 m
6,20 m

PZ-10b

Huśtawka "integracyjna"

8,70 m

PZD-07d

5,70 m

Huśtawka podwójna: kantówka drewniana
z belką stalową

1,70 m
7,00 m

Huśtawka pojedyncza - stal

PZ-08b

Huśtawka "zespolona" (2x bocianie gniazdo)

PZ-07f5
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URZĄDZENIA EDUKACYJNE I BUDOWLE
TEMATYCZNE
Edukacja poprzez zabawę to najlepszy sposób
na wspieranie kreatywnego rozwoju dziecka i współżycia społecznego. Wiele z proponowanych tu rozwiązań sprawdziło się na placach zabaw w całej Polsce.

4,20 m

PZD-20a, PZ-21a
PZD-20b, PZ-21b

1,20 m

Lokomotywa drewniana lub stalowa
Wagonik drewniany lub stalowy

2,00 m
5,00 m

PZ-50

Samochodzik

7,40 m

PZD-19a, PZ-19a
PZD-19b, PZ-19b

4,40 m

Tablica do rysowania, 90x140 cm
Liczydło, 90x140 cm
- drewno lub stal

0,90 m
3,90 m

PZD-T-19c, PZ-T-19c

PZD-50

Samochód - cysterna

3,90 m

Labirynt pionowy, 90x140 cm
- drewno lub stal
Labirynt poziomy - HDPE, stal

PZH-T-19c

4,40 m

1,40 m

180°

0,24 m

2,40 m
5,40 m

PZ-32

Koparka do piaskownicy

4,10 m

PZD-T-19d, PZ-T-19d
PZD-T-19e, PZ-T-19e

1,10 m

Gra w kości, 90x140 cm
Kółko i krzyżyk, 90x140 cm
- drewno lub stal

1,10 m
4,10 m

Tuba do rozmów - stal
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PZ-27

Domek dla dzieci

PZ-24

3,90 m

0,90 m

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE
Place zabaw wyposażone w ścianki wspinaczkowe,
linaria, mostki, drążki czy całe zestawy gimnastyczne
przyczyniają się do rozwoju sprawności motorycznych
u najmłodszych. Dzieci bardzo lubią te urządzenia.

1,75 m
4,75 m

Mały domek z tarasem

2,50 m

3,35 m

6,00 m

6,65 m

2,92 m

4,60 m

3,30 m

1,30 m

6,30 m

5,00 m

PZ-24c

Pochyła ścianka wspinaczkowa z drabinką, 90x235 cm - drewno lub stal

PZD-06c
PZ-06c

1,90 m

4,90 m

5,50 m

0,90 m

3,90 m

PZ-06d

5,60 m

2,60 m

Ścianka wspinaczkowa potrójna,
wys. 120 cm

4,50 m

PZ-24d

Domek duży

Labirynt

2,20 m

1,90 m

5,50 m

4,90 m

1,90 m

4,90 m

Domek ze zjeżdżalnią, ścianką i
schodami

6,42 m

PZ-29/EZ03
PZ-06f

6,42 m

2,92 m

Ścianka wspinaczkowa, ścianka
wspinaczkowa z drabinkami stal lub
drewno 140x220 cm

0,90 m

PZ-24b

Domek Baby Jagi ze zjeżdżalnią

5,05 m

4,20 m

1,75 m

1,20 m

PZD-24a

3,40 m

Ø2,80 m

6,40 m

Ø7, 00 m

PZD-24l

Ścianka wielobok wspinaczkowy z
linarium - stal, wys. 280 cm

PZ-06e
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4,50 m

1,50 m
2,10 m
5,10 m

PZ-30

Linarium Φ185x280 cm

Przejście tunelowe z linarium

PZ-ZS-41

3,90 m

0,90 m

pz-33

Ø5,00 m

2,00 m

Ø8,00 m

5,00 m

0,90 m

PZ-ZS-42

3,90 m

0,90 m

Tunel wiszący - stal, drewno , tworzywo sztuczne

3,90 m

PZ-33

Linarium ostrosłup Φ500x350cm

2,00 m

2,30 m

5,00 m

5,30 m

Linarium most łukowy
200x90x60 cm

PZ-39

PZ-28c

Most wiszący - stal, drewno

3,90 m

0,90 m

pz-36

2,30 m

Ø6,00 m

5,30 m

0,50 m

2,20 m

0,65 m

5,20 m
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3,65 m

PZ-40

Bieżnia rolkowa - stal, tworzywo
sztuczne

PZ-18
4,30 m

Linarium o podstawie kwadratu
220x220x240 cm

3,50 m

PZ-28d

Mostek wiszący - stal, drewno

5,20 m

PZ-36

pz-34

2,20 m

Linarium obrotowe Φ200x235 cm

Ø2,00 m

4,30 m

1,30 m
1,20 m
4,20 m

PZ-25a
PZ-25b

Równoważnia, 300 cm - wąż - zig
zag, góra-dół

24,00 m

PZ-16

27,00 m

Skoczki - HDPE, stal

3,80 m
6,80 m

PZ-23

1,50 m

0,10 m
3,10 m

Belka - równoważnia na zawiasach,
dł. belek 3x165 cm, drewno

4,50 m

Trampolina 100x100 cm - wymiar
całkowity 150x150 cm

PZ-ZS-44

1,40 m

6,40 m

2,20 m

PZD-ZS-43

4,50 m

4,95 m

Zjazd linowy, stal

7,95 m

PZD-15
PZ-15

1,50 m

Płotki drewno lub stal- wys. 30 cm,
60 cm, 90 cm

6,75 m

PZ-26
PZD-26

Zestaw zręcznościowy "Małpi gaj" - prostokątny - 230x140x220 cm - stal lub drewno

PZ-29
PZD-17

6,40 m

Zestaw zręcznościowy "Małpi gaj" - sześciokątny - 270x237x220 cm - stal lub drewno
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SYSTEM ZABAWOWY
przykładowe rozwiązania

8,95 m

4,60 m

7,60 m

2,90 m

3,50 m

Modułowy system zabawowy pozwala tworzyć dowolne konfiguracje. Katalog przedstawia zbiór elementów oraz jasnych
zasad dających możliwość budowania różnorodnych układów. Zestaw zabawowy standardowo składa się, z co najmniej
jednej wieży oraz elementów wejściowych, przejściowych, sprawnościowych i zejściowych. Wszystkie mogą być dowolnie
dobierane. Części systemu zaprojektowane są w taki sposób, aby była możliwość dowolnej aranżacji oraz rozbudowy placu
w trakcie jego użytkowania. Odpowiedni dobór elementów systemu pozwala tworzyć układy tematyczne.

12,95 m

Elementy zestawu: trzy wieże drewniane z daszkami; wejścia: ścianka wspinaczkowa, schody przeplotnia,
drabinka; przejścia: mostek, tunel; zejścia: zjazd 2x zjeżdżalnia prosta, 1x zjeżdżalnia kręta.

ZZ-13

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 2x; wejścia: ścianka wspinaczkowa łukowa, ścianka wspinaczkowa w ramie, przeplotnia; przejścia: belka na łańcuchach; zejścia: zjazd strażacki, zjeżdżalnia.

ZZ-08

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 3x, balkonik do wieży; wejścia: schody z barierą, przeplotnia;
przejścia: przejście tunelowe, mostek prosty z barierą; zejścia: zjeżdżalnia 2x, zjazd strażacki.

ZZ-09

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 2x, wieża stalowa bezdaszkowa; wejścia: drabinka stalowa,
ścianka wspinaczkowa; przejścia: mostek prosty z osłoną, belka na łańcuchach; elementy sprawnościowe:
przeplotnia, ścianka wspinaczkowa, drabinka stalowa; zejście: zjeżdżalnia, zjazd strażacki.

ZZ-10
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12,45 m

2,90 m

3,20 m
9,70 m

9,10 m

13,20 m

ZZ-14

Elementy zestawu: wieża drewniana z daszkiem 3x, wieża drewniana bezdaszkowa; wejścia: schody, drabinka stalowa 2x; przejścia: mostek łukowy z barierą, mostek prosty z barierą, belka na łańcuchach; zejścia:
zjeżdżalnia 2x.

ZZ-12

7,60 m

8,10 m

2,10 m

3,50 m

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 4x, podest; wejścia: drabinka, drabinka łukowa, ścianka
wspinaczkowa; przejścia: mostek linowy, belka na łańcuchach; elementy sprawnościowe: przeplotnia
łukowa, ścianka wspinaczkowa, drążki do wymyków; zejście: zjeżdżalnia 3x.

4,50 m

11,60 m

8,10 m

5,40 m

11,60 m

9,05 m

ZZ-16

12,60 m

2,90 m

3,20 m

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 2x, wejścia: schody, drabinka stalowa łukowa, ścianka wspinaczkowa łukowa; przejścia: tunel; zejścia: zjeżdżalnia x2, zjazd strażacki; dodatki.

11,10 m

ZZ-15

9,25 m

3,20 m

3,20 m

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 2x, wejścia: schody, drabinka stalowa łukowa, drabinka linowa,
ścianka wspinaczkowa; przejścia: mostek, tunel; zejścia: zjeżdżalnia x2, zjazd strażacki; dodatki.

14,95 m

Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem 2x, wieża stalowa bez daszka, podesty; wejścia: schody, drabinka
stalowa łukowa, ścianka wspinaczkowa, drabinka linowa; przejścia: mostek linowy, przeplotnia; zejścia: zjeżdżalnia x2, zjazd strażacki; dodatki.

ZZ-17
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ELEMENTY SYSTEMU ZABAWOWEGO
WIEŻE I PODESTY
Elementy systemu zabawowego mogą być dowolnie
ze sobą łączone wg. zamówienia. Solidna, bezpiecznie zamontowana wieża stanowi bazę, od której zaczyna się budowa większego zestawu. Daszki, barierki
i różne panele zabawowe uatrakcyjnią zestawy.
ZZ-01

4,50 m
8,50 m

Elementy zestawu: wieża stalowa
z daszkiem; wejście: drabinka; zejście:
zjeżdżalni

Daszek czterospadowy - drewno
Daszek dwuspadowy - drewno
Daszek jednospadowy - drewno

EZD-01a
EZD-01b
EZD-01c

Daszek czterospadowy - płyta HDPE
Daszek dwuspadowy - płyta HDPE
Daszek jednospadowy - płyty HDPE

EZH-01a
EZH-01b
EZH-01c

Konstrukcja wieży 90x90 cm - stal lub drewno, podłoga na wysokości 60, 90, 120 lub 150
cm o dowolnym rzucie

EZ-02a
EZD-02c

Konstrukcja wieży bezdaszkowej 90x90 cm stal lub drewno, podłoga na wysokości 60, 90,
120 lub 150 cm o dowolnym rzucie

EZ-02b
EZD-02d

6,50 m
10,50 m

ZZ-18

5,91 m
8,91 m

Elementy zestawu: wieża o rzucie trójkątnym
oraz okrągłym, ścianka wspinaczkowa, drabinki, przeplotnia pajęczyna

6,46 m
10,31 m

ZZ-19

Elementy zestawu: podest, wejścia: drabinka;
elementy sprawnościowe: drabinka dwustronna,
przeplotnia; zejścia: zjeżdżalnia.

ZZ-06

4,10 m
7,40 m

Elementy zestawu: wieża z daszkiem x1 i bez x3,
wejścia: drabinka linowa, ścianka wspinaczkowa;
mostek linowy, przeplotnia; zejścia: zjeżdżalnia.

4,50 m
7,50 m

Elementy zestawu: wieże bez daszka x2,
wejścia: drabinka; elementy sprawnościowe:
drabinka dwustronna, przeplotnia, ścianka
wspinaczkowa
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ZZ-20

Panel zabawowy:
kierownica - płyta
HDPE

EZ-T-19g

EZ-06e

Panel zabawowy: koło
sterowe - płyta HDPE

EZ-T-19h

EZ-06f

Panel edukacyjny:
kółko i krzyżyk - płyta
HDPE

EZ-T-19e

EZ-26

Panel edukacyjny:
liczydło - płyta HDPE

EZ-T-19b

Przykładowe aplikacje
na bariery zestawów

EZ-T-19i

Zjeżdżalnia z drabinką,
EZ-03
podłoga na wysokości 60, (ZZ-05)
90, 120 lub 150 cm
EZD-03

Bariera wieży pełna
- drewno
Osłona wieży - stal

EZ-06d

Podest pośredni 90x90
EZ-04b
cm - stal lub drewno, wy- EZD-04a
sokość 40, 60 lub 90 cm

Bariera wieży ażurowa płyta HDPE

Bariera wieży pełna płyta HDPE

Balkonik do wieży stal

EZ-05

Bariera wieży ażurowa
- stal

EZ-06b

Panel zabawowo-edukacyjny: okienko sklepowe
- płyta HDPE

Bariera wieży ażurowa
- drewno

EZ-06c

Panel zabawowy: bulaj
- płyta HDPE

EZ-06a

EZ-T-19f
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Panel zabawowy: luneta - tworzywo sztuczne,
stal

EZ-T-19j

Panel zabawowo-edukacyjny: bębenki - stal

EZ-T-19k

Ścianka wspinaczkowa drew- EZ-13a
Drabinka łukowa
niana, dwustronna 90x200 lub
- stal, wysokość 90,
200x200 cm w ramie stalowej lub drewnianej 120 lub 150 cm

EZ-11a

Ścianka wspinaczkowa z płyty EZ-13c
antypoślizgowej, jednostronna
90x200 cm w ramie stalowej
(opcjonalnie rama drewniana)

EZ-11c

Drabinka łukowa linowa
- stal, wysokość 90,
120 lub 150 cm

ELEMENTY SPRAWNOŚCIOWE,
WEJŚCIOWE I ZEJŚCIOWE
Schody, drabinki, trapy, ścianki i zjeżdżalnie to komunikacja
w górę i w dół, a drążki, przeplotnie,
liny i rury stanowią sportowe akcenty zestawu.
Trap wejściowy -drewno
lub płyta antypoślizgowa,
dł. 150 cm lub 200 cm

Przeplotnia linowa w ramie
stalowej lub drewnianej
200x200 cm

EZ-14b1
EZD-14b1

Przeplotnia linowa, drabinka
EZ-14a
gimnastyczna 90x200 cm
EZD-14a
lub 200x200 cm w ramie
EZ-15a
stalowej lub drewnianej
EZD-15a
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EZ-08a
EZ-08b

Ścianka wspinaczkowa
EZD-10a
wejściowa - drewno lub płyta antypoślizgowa, wys. 60, 90, 120 lub 150 cm

Ścianka wspinaczkowa
łukowa - drewno,
wysokość 90, 120 lub 150 cm

EZ-11b

Drabinka wejściowa
EZ-12a
wbudowana w wieżę - stal,
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

Przeplotnia linowa wejściowa, wysokość 90, 120 lub
150 cm

EZ-12b

Drabinka łańcuchowa, lub
linowa wysokość 120, 150,
200 lub 220 cm

EZ-17a
EZ-17b

Drążki do wymyków
i podciągów - stal, drewno

Liny wspinaczkowe
Lina asekuracyjna trapów
i ścianek

EZ-15b
EZD-15b

EZ-19a
EZ-19b
EZ-09a

Schody z barierą do wieży - drewno, stal, płyta HDPE,
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

EZH-07a

Schody z barierą do wieży - stal, drewno, płyta HDPE,
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

EZH-07b

Schody z osłoną lub bez - stal, drewno, płyta HDPE,
wysokość 60 cm

EZ-07c

Zjazd strażacki
prosty lub
spiralny
EZ-19c
EZ-19d

Zjeżdżalnia - stal,
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

"Bocianie gniazdo"
z systemem przeplotni
linowych i drabinką

EZ-18

EZ-20

Zjeżdżalnia z częścią startową - stal,
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

EZS-20

Zjeżdżalnia z częścią startową - stal, HDPE
wysokość 60, 90, 120 lub 150 cm

EZH-20

Zjeżdżalnia - tworzywo sztuczne, prosta lub kręta
wysokość 90, 120 lub 150 cm

EZT-20a
EZT-20b
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ELEMENTY PRZEJŚCIOWE
Są to łączniki pomiędzy elementami większego systemu zabawowego: różnorakie mostki, ich barierki i osłony, tunele, drabinki poziome, belki, liny itp.

Bariera mostka prostego 200 cm - stal

EZ-25a

Bariera mostka łukowego, dł. 200 cm - stal

EZ-24a

Bariera mostka prostego , dł. 200 cm - stal,
drewno

EZ-25b

Bariera mostka łukowego 200 cm - stal,
drewno

EZ-24b

Bariera mostka prostego, dł. 200 cm - płyta
HDPE

EZ-25d

Bariera mostka łukowego 200 cm - stal,
drewno

EZ-24e

Drabinka pozioma "sufitowa" 90x200 cm - stal

Bariera mostka łukowego, dł. 200 cm - płyta
HDPE

EZ-24d

Siatka przejściowa/komin linowy
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EZ-16

EZ-14c

Mostek linowy prosty, dł. 200 cm - stal, drewno

Belka na łańcuchach, dł. 200 cm - stal, drewno

Dyski na łańcuchach, dł. 200 cm - stal, płyta
antypoślizgowa

Mostek z pojedyńczych belek na łańcuchach,
dł. 200 cm - stal, drewno

Trzy belki na łańcuchach, dł. 200 cm - stal,
drewno

EZ-23a

EZ-23b

Mosek z lin polipropylenowych, dł. 200 cm
- osłona stalowa lub drewniana

EZ-23d

Osłona mostka łukowego, dł. 200 cm
- stal

EZ-24c

Osłona mostka prostego, dł. 200 cm stal

EZ-25c

Mostek łukowy linowy , dł. 200 cm - stal,
drewno

EZ-23c

Mostek łukowy "pod górę" i "w dół",
dł. 200 cm - stal, drewno

EZ-22a
EZ-22c

Mostek prosty , dł. 200 cm - stal, drewno

EZ-22b

EZ-23e

EZ-23f

EZ-23b2

Przejście tunelowe 150 cm - tworzywo sztuczne

EZ-21
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PLACE ZABAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NAWIERZCHNIE

Pełnią rolą integracyjną dzieci niepełnosprawnych
ruchowo z rówieśnikami. Właściwie przystosowane
urządzenia pozwalają na pełne, bezpieczne korzystanie
również poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
dzieciom i dorosłym. Doskonale wpływają na rozwój
ruchowy i intelektualny pełniając rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Właściwie wykonana nawierzchnia placu zabaw zapewnia komfort zabawy i bezpieczeństwo dziecka. Powinna być łatwa w utrzymaniu i wytrzymała
na działanie czynników zewnętrznych oraz zgodna
z PN-EN 1177.

Huśtawka podwójna z siedziskami
dla niepełnosprawnych

PZ-NS-01

Nawierzchnia z płyt gumowych, SBR lub EPDM

Nawierzchnia z gumy
wylewanej w dowolnym
kształcie, SBR lub EPDM

Karuzela krzyżowa z szerokimi
siedziskami Φ200 cm

PZ-NS-02

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia grysowa

Karuzela tarczowa dla wózków
inwalidzkich Φ250 cm

PZ-NS-03

Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta
z matą przerostową

Nawierzchnia z kory

Nawierzchnia ze zrębków

ZZ-NS-01
Elementy zestawu: wieża stalowa z daszkiem
2x, balkonik wieży 2x; schody z barierą, pochylnia 2x, mostek łukowy i prosty, podest, drabinka, zjeżdżalnia.
54

FUNDAMENTY • COKOŁY
• KOTWY MONTAŻOWE

COŚ DLA ZWIERZĄT
W trosce o zwierzęta oferujemy
urządzenia i budowle pozwalające tworzyć wybiegi i „parkingi”
dla psów. Domki i budki lęgowe
to oferta z myślą o zwierzętach
parkowych i leśnych.

Wszystkie wyroby, które są montowane do podłoża mają specjalnie
zaprojektowane prefabrykaty betonowe, jako fundamenty lub cokoły często ozdobne - oraz zestawy kotew
stalowych niezbędnych do montażu
wyrobów z drewna.
Parking dla psów

TP-05

TP-06

Ważka

TP-01

Parking dla psów

Pochylnia

TP-02

Przejście tunelowe

Pierścień do przeskoków

Fundamenty ławkowe

C-01

Domek dla ptaków wodnych TP-07

Fundamenty pod urządzenia
zabawowe

C-02

TP-03

Budki lęgowe dla ptaków
wodnych

TP-08

Fundament pod kosze
Cokół płukany

C-04
C-05

TP-04

Budki lęgowe dla ptaków

TP-09

Fundament pod słupki i altany
Kotwy montażowe

C-03
C-06
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Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK

BIURO:
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
tel./fax: 14 621 27 22, 14 627 25 12
biuro@dol-ek.pl
DZIAŁ HANDLOWY:
tel. 608 588 180 handel1@dol-ek.pl
tel. 604 239 548 handel2@dol-ek.pl

PRODUKCJA:
ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów
tel./fax: 14 626 82 35
tel. 692 154 733 zaopatrzenie@dol-ek.pl
tel. 513 763 427 produkcja@dol-ek.pl

www.dol-ek.pl

Prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji. Coco Chanel

