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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1.0.Dane ogólne :
1.1.Inwestor :
GMINA ŚWIDNICA
66-008 ŚWIDNICA ul. DŁUGA 38
1.2. Jednostka autorska:
BIURO PROJEKTÓW ,,SADYBA,, BOGUSŁAWA PIETRUŃKO
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 40/2
2.0.Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna terenu
3.0.Przedmiot opracowania i jego zakres
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania działki, na
której
projektowana jest przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, budowa wiaty
oraz budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej dla dorosłych.
4.0.Lokalizacja
Przedmiotowa działka oznaczona na mapie geodezyjnej nr 100 zlokalizowana jest
w miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica przy ulicy Kościelnej.
5.0.Istniejący stan zagospodarowania działki
Na działce będącej przedmiotem opracowania znajduje się boisko sportowe
wielofunkcyjne. Teren boiska jest wygrodzony ogrodzeniem typu piłkochwyt o
zróżnicowanej wysokości: 2,00 i 4,00 m.
Działka od strony wschodniej i południowej graniczy z ulicą Kościelną, od
strony północnej z działkami z zabudową jednorodzinną.
Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię syntetyczną na płycie betonowej,
ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wyposażenie stanowią bramki, kosze oraz
słupki do gry w siatkówkę.
Teren wokół boiska jest zróżnicowany wysokościowo, ze znaczną różnicą
wysokości i skłonem terenu na kierunku północ- południe. W związku z tym, przy
terenie boiska występują skarpy ziemne.
Utwardzenie terenu z płytek chodnikowych i polbruku występuje w północnowschodniej części działki. Pozostały teren jest porośnięty trawą.
6.0.Projektowane zagospodarowanie działki
Przebudowa istniejącego boiska polega przede wszystkim na jego modernizacji,
korekcie istniejących skarp ziemnych, przy zachowaniu istniejących wymiarów i
lokalizacji boiska.
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Po stronie północnej projektowany jest plac zabaw dla dzieci, a po stronie
południowej – terenowa siłownia dla dorosłych.
Wiatę drewnianą służącą dla młodzieży korzystającej z boiska ( przebieranie się w
stroje sportowe, pozostawienie odzieży wierzchniej) zaprojektowano w północno
wschodnim narożniku działki nr 100 .
Do projektowanej wiaty prowadzi istniejąca droga utwardzona biegnąca wzdłuż
budynku kościoła.
- powierzchnia boiska w granicach ogrodzenia – 825,00 m2
- powierzchnia placu zabaw dla dzieci w granicy ogrodzenia – 240,00 m2
- powierzchnia siłowni terenowej – 105,00 m2
7.0. Opis projektowanych obiektów
Wg załączonych do niniejszego opracowania rysunków oraz opisów .
8.0. Komunikacja, utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu istniejące. Dojście do projektowanego placu zabaw i siłowni
terenowej z ulicy Kościelnej.
Projektuje się chodnik z ulicy Kościelnej na teren boiska oraz utwardzenie pod
projektowaną wiatę.
- powierzchnia utwardzenia pod wiatę – 35,90 m2
2
- powierzchnia chodnika - 8,00 m
9.0. Rozbiórki
W ramach projektowanych prac do rozbiórki przewiduje się następujące elementy
zagospodarowanie terenu:
-

murek oporowy przy boisku od strony północnej
całą nawierzchnię boiska (nawierzchnia + podbudowa betonowa)
schody terenowe – od strony południowej i północnej
ogrodzenie terenu – piłko chwyt
chodnik ( dojście z ul. Kościelnej na teren boiska)
umocnienie skarp płytami chodnikowymi.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WIATY
1.0.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty dla osób korzystających z boiska
wielofunkcyjnego. Wiata zapewni tym osobom nieskrępowaną przestrzeń, w której
będą mogły przebierać się w stroje sportowe, pozostawiać odzież wierzchnią, torby
i plecaki w czasie zajęć na boisku.
Wiatę projektuje się w północno-wschodnim narożniku działki.
Dojście i dojazd do wiaty istniejącą, utwardzoną ulicą Kościelną.
2.0.

Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe
Wiatę zaprojektowano w konstrukcji lekkiej.
Wiata o osiowym rozstawie skrajnych słupów 5,30 m x 5,91 m
Powierzchnia dachu wiaty – 34,87 m2.

2.1.Fundamenty – stopy betonowe o wymiarach 40 x 40 x 60 cm
wylewane z betonu C 20/25.
Słupy mocować do stóp fundamentowych za pomocą typowych stalowych,
ocynkowanych podstaw do słupów drewnianych, zapewniających dystans między
betonowym fundamentem a słupem drewnianym.
2.2.Konstrukcja wiaty - drewniana z drewna konstrukcyjnego klasy C 24.
Słupki drewniane o przekroju 12x12 cm w rozstawie podłużnym co 1,97 m, w
rozstawie poprzecznym 2,45 m i 2,3 m i wysokości 2,25 m.
Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa o kącie nachylenia 30 0 .
Między kleszczami– przewiązki drewniane.
Krokwie 7x14 cm oparte na płatwi drewnianej o przekroju 12 x 12 cm.
Połączenie elementów drewnianych na złącza ciesielskie typu BMF oraz gwoździe.
Zapewnić sztywne połączenie w węzłach.
Więźba pokryta blacho dachówką w kolorze czerwonym
Uwaga:
1.Elementy
drewniane
konstrukcji
dachu
zaimpregnować
środkiem
przeciwgrzybicznym i ognioodpornym do stopnia zapalności jako materiał NRO (nie
rozprzestrzeniający ognia).
2.3. Posadzka – płyty betonowe typu polbruk gr. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4.
Powierzchnia utwardzona, plac o wymiarach 5,70 m x 6,30 m = 35,90 m2
3.0.Rozbiórki – przed przystąpieniem do realizacji wiaty należy rozebrać istniejące
utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej polbruk i płyt chodnikowych.
Powierzchnia do rozbiórki – 70 ,00 m
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1.0.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącego boiska
wielofunkcyjnego będącego w złym stanie technicznym: zużyta nawierzchnia,
nieodpowiednie spadki nawierzchni, brak odpowiedniego odwodnienia płyty boiska,
murki oporowe zagrażające bezpieczeństwu oraz nieodpowiednie piłko chwyty .
Boisko o wymiarach 31,20 m x 18,50 m posiada nawierzchnię syntetyczną
ograniczoną krawężnikiem betonowym , jest wygrodzone piłko chwytem o wysokości
2,0 m i 4,0 m.
Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki o wymiarach w rzucie 1,2 m x 3,0 m i
wys. 2,0 m, słupki do naciągania siatki do gry w siatkówkę, dwa kosze do gry w
koszykówkę.
2.0. Roboty rozbiórkowe/ demontaż :
W związku z przebudową boiska przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe:
- wierzchniej , syntetycznej nawierzchni boiska,
- podbudowy betonowej gr. ca 15 cm,
- krawężników betonowych,
- ogrodzenia wokół boiska – piłko chwytów wys. 2,0 i 4,0 m,
- dwóch bramek i dwóch koszy do gry w koszykówkę,
- słupków do mocowania siatki do gry w siatkówkę,
- schodów terenowych od strony północnej i betonowego murka oporowego,
- rozbiórka wzmocnienia skarp ziemnych płytami chodnikowymi,
- korekty skarp ziemnych.
3.0 Stan projektowany
W ramach projektowanej przebudowy, projektuje się boisko wielofunkcyjne
zachowując jego podstawowe wymiary z niewielką korektą, wynikającą z nadania mu
kształtu foremnego prostokąta. W chwili obecnej nie są zachowane kąty proste w
jego narożnikach.
Projektuje się także wymianę istniejącego ogrodzenia – piłko chwytu- o
zróżnicowanych wysokościach 2,00m i 4,00m na piłko chwyt o wysokości 4,00 na
całej długości. Korekta przebiegu trasy piłko chwytu wynika bezpośrednio z korekty
kształtu boiska.
W ramach prac projektowych związanych z remontem, zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez zamawiającego, projektuje się utwardzone nawierzchnią
syntetyczną boisko wielofunkcyjne o wymiarach 31,0 m x 18,0 m, na którym
znajdować się będzie :
3.1. Boisko do piłki ręcznej
Pole gry o wymiary 15,0 m x 30,0 m i dwoma bramkami. Boisko wyznaczone
jest liniami szer. 5 cm w kolorze białym.
Bramki o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,0 x 1,3 m i wys. 2,0 m wykonane z
profilu stalowego malowanego proszkowo należy osadzić w tulejach ocynkowanych.
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S=3,0 m, H= 2,0 m,

3.2. Boisko do siatkówki
Projektuje się boisko do siatkówki wpisane w boisko do piłki ręcznej. Boisko stanowi
prostokąt z polem gry o wymiarach 9,0 m x 18,0 m. Boisko wyznaczone
jest liniami w kolorze żółtym.
Słupki do siatkówki aluminiowe (demontowane) z regulowaną wysokością
zawieszenia siatki do zamocowania w systemowych tulejach ocynkowanych.
3.3. Kosze do koszykówki
Do gry w koszykówkę, poza nawierzchnią syntetyczną, na terenie zielonym
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) zamontować na stałe dwa kosze na
konstrukcji jednosłupowej, przeznaczonej do tablic 90x120 cm, wysięg ramienia
120 cm, z możliwością ustawiania kosza na dowolnej wysokości.
Całość konstrukcji cynkowana ogniowo.
3.4. Nawierzchnia
Na całym boisku o wymiarach 31,0 x 18,5 m projektuje się nawierzchnię syntetyczną
– poliuretanową z natryskiem, przepuszczającą wody opadowe.
Projektowane warstwy nawierzchni :
- natrysk – gr. 0,3 cm
- granulat typu SBR – gr. 1,0 cm
- elastyczna podbudowa typu ET- gr. 3,5 cm
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 0-4 mm- gr. 4,0 cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm –gr. 5,0 cm
- warstwa konstr. z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 – 0,63 mm- gr. 15,0 cm
- podsypka piaskowa – gr. 25-35 cm
Nawierzchnia w kolorze zielonym.
Uwaga : podsypkę grubości 35 cm wykonać w przypadku, gdy pod ławą pod
obrzeżem betonowym, w trakcie wykopów stwierdzi się występowanie gruntów
nieprzepuszczalnych.
Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego ograniczyć obrzeżem betonowym 8 x 30 cm
ułożonym na ławie z betonu C 12/15.
3.5. Ogrodzenie - piłkochwyt
Projektuje się ogrodzenie wysokości 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport
na słupkach stalowych 80 x 50 mm przy wykorzystaniu akcesoriów montażowych
typu Alfa z podkładkami tłumiącymi, redukującymi drgania paneli po uderzeniu piłką.
Ogrodzenie składa się z dwóch paneli 2500 x 2030 mm (ułożonych jeden nad
drugim) połączonych do słupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i
wkrętów ze stali nierdzewnej.
W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z prętów stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach:
o oczkach prostych: 100 x 200 mm
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Słupki ogrodzenia o długości L = 4900 mm należy posadowić na stopie
fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 120 cm wykonanej z betonu
C20/25. Słupki należy zabetonować w stopie fundamentowej na głębokość nie
mniejszą niż 80 cm.
W ogrodzeniu projektuje się 2 furtki o szerokości skrzydła 1,20 m .
Długość ogrodzenia łącznie z dwoma furtkami – L=120,00 m
Furtki – sztuk 2 - o rozstawie słupków 1,38 m i wysokości 2,0 m. Skrzydło ramy
wykonane z profili zamkniętych zimno giętych 80x50x3 mm. Wypełnienie ramy
wykonać z panela stalowego o wymiarach 1150 x 2000 mm np. Vega 2D Sport
połączonym do ramy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali
nierdzewnej.
3. 6.Oświetlenie
Oświetlenie terenu boiska pozostaje bez zmian.
3.7. Ukształtowanie terenu, skarpy ziemne
Teren, na którym znajduje się przebudowywane boisko, jest mocno zróżnicowany
pod względem wysokościowym. Przy realizacji boiska, teren pod jego płytę został
znacząco wybrany z naturalnej pochyłości terenu, tak aby uzyskać równy poziom.
W związku z powyższym od strony północnej powstała stroma skarpa ziemna,
zabezpieczona murkiem oporowym, natomiast od strony południowej skarpa ziemna
ze skłonem w kierunku ulicy Kościelnej.
Rzędne projektowane na boisku i na terenie do niego przyległym i ukształtowano
tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować wielkość skarp, a tym samym
zapewnić swobodny spływ wód opadowych oraz wyeliminować istniejące przy boisku
murki oporowe.
Skarpy od strony północnej należy wzmocnić kratką trawnikową geo SYSTEM

S60s i obsiać trawą.
Skarpę za bramką (od strony północnej ) wzmocnić płytami betonowymi
ażurowymi o wymiarach 40x40x10 cm wypełnionych ziemią urodzajną i
obsianych trawą.
3.7.1. Roboty ziemne – bilans mas ziemnych
1.
2.
3.
4.
5.

Mechaniczne zebranie 15 cm warstwy humusu --------------------- 44,70 m3
3
Przemieszczenie ziemi z wykopu w nasyp ---------------------------- 83,90 m
Humusowanie skarp warstwą gr. 10 cm – odspojony humus ---- 25,00 m 3
Dowóz brakującej ziemi na nasypy ------------------------------------- 25,10 m3
Wywóz zbędnego humusu ------------------------------------------------ 19,70 m3

3.8. Odwodnienie
Spadki poprzeczne i podłużne na płycie boiska dobrano tak, aby wody opadowe
odprowadzić na tereny zielone.
W obu kierunkach zaprojektowano spadki daszkowe :
- spadki podłużne w granicach 0,6 %
- spadki poprzeczne 0,5 %.
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3.9. Wyposażenie dodatkowe
3.9.1. Trybuna zewnętrzna - szt. 11
Konstrukcja stalowa czteromiejscowa, kolor stelażu zielony siedziska plastikowe, w
kolorze zielonym, wysokie oparcie .
Mocowane w stopach betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 60x60x30 cm wg
instrukcji producenta.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIŁOWNI TERENOWEJ
1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt terenowej siłowni dla osób dorosłych na
działce nr 100 w Wilkanowie.
Lokalizacja siłowni została podyktowana wielkością, kształtem i istniejącym
zagospodarowaniem działki.
Siłownię terenową usytuowano po południowej stronie boiska sportowego,
wielofunkcyjnego.
Projektuje się wykonanie siłowni terenowej
o podłożu
naturalnym, trawiastym.
Teren projektowanej siłowni będzie terenem otwartym, nie ogrodzonym ,dostępnym
dla mieszkańców Wilkanowa.
2.0.Opis projektowanych urządzeń
2.1. Urządzenia siłowni terenowej :
Urządzenia siłowni zewnętrznej zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem .
Urządzenia spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa i są zgodne z
obowiązującą normą PN-EN 1176 .
Na terenie przeznaczonym pod siłownię zewnętrzną zaprojektowano sześć urządzeń
treningowych.
Zachowano strefy bezpieczeństwa urządzeń zgodne z wytycznymi producenta oraz
obowiązującą normą .
Strefa bezpieczeństwa dla każdego zaprojektowanego urządzenia podana jest przy
ich zestawieniu.
Montażu urządzeń - kotwienie w gruncie należy wykonać zgodnie z instrukcją
montażu opracowaną przez producenta.
2.2.Projektowane urządzenia :
Na terenie siłowni terenowej zaprojektowano następujące urządzenia :
- biegacz – szt. 1
- orbitek – szt-1
- wyciskanie siedząc – szt.1
- wyciąg górny – szt. 1
- wahadło – szt. 1
- wioślarz – szt. 1
Projektuje się zestawienie dwóch urządzeń treningowych na pylonach
dwustanowiskowych
Producent urządzeń treningowych:
MAGIC GARDEN – 88-170 Pakość ul. Kardynała Wyszyńskiego 60A
2.2.2. Wyposażenie dodatkowe :
Ł - ławeczka – szt. 3
K - kosz na śmieci - szt. 3
2.3. Nawierzchnia:
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Projektuje się nawierzchnię z trawy rolowanej typu darniowego w technologii
„na foli” , odmiany do stosowania na terenach sportowych.
UWAGA:
Przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem
zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności
:PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów
zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów
zabaw amortyzujące upadki –Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
2.3.1. Schody terenowe –
Od strony południowej siłowni terenowej kształtowane są skarpy ziemne i likwidowane
schody terenowe o niezgodnych z przepisami i nie normatywnych parametrach
Nowe ukształtowanie skarp i przesuniecie schodów w kierunku mniejszej różnicy terenu
pozwoliło na zaprojektowanie schodów terenowych zgodnych z obowiązującymi przepisami
dla tego typu urządzeń tj.
- szerokość biegu – 150,0 cm
- wysokość stopni - 15,00 cm
- szerokość stopnia – 35,0 cm
Konstrukcja schodów terenowych :
- kostka betonowa typu Polbruk – gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C 12/15 – gr. 15 cm
Obramowanie schodów wykonać obrzeżem chodnikowym 8 x 30 cm.
Wzdłuż schodów –obustronna balustrada stalowa o wys. 1,10 m, ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo w kolorze zielonym.
Urządzenia siłowni terenowej projektuje się na pylonach dwustanowiskowych
w następujących zestawach :

ZESTAW 1 – WIOŚLARZ + WAHADŁO
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ZESTAW 2 – WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC

ZESTAW 3 – BIEGACZ + ORBITEK
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Ławka z rur stalowych bez oparcia 150cm - szt. 3

Stelaż stalowy Drewno olchowe Deski zaimpregnowane i dwukrotnie
lakierowane Wywiercone otwory w deskach Kolor drewna teak Stal
pomalowana proszkowo na czarno Waga: 21 kg Otwory pozwalające na
montaż do podłoża .
KOSZ NA ŚMIECI – szt. 3
● Wysokość całkowita – 100 cm
● Wysokość pojemnika – 51 cm
● Pojemność 30 l
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLACU ZABAW DLA DZIECI
1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci.
Lokalizacja placu zabaw została
uwarunkowana
wielkością działki,
istniejącym zagospodarowaniem oraz obowiązującymi przepisami.
Plac zabaw usytuowano w północnej części działki nr 100, na wzgórzu – na terenie
przylegającym do boiska wielofunkcyjnego.
Urządzenia zabawowe zaprojektowano w odległości ponad 10,0 m od
znajdującego się po stronie zachodniej budynku mieszkalnego. Budynek w ścianie
szczytowej nie posiada okien.
Teren na którym projektowany jest plac zabaw jest ogrodzony od strony
boiska i od strony północnej. Projektuje się ogrodzenie placu zabaw od strony
zachodniej i wschodniej jako uzupełnienie ogrodzenia istniejącego
2.0.Opis projektowanych urządzeń
2.1. Urządzenia placu zabaw :
Stałe urządzenia placu zabaw zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem
Urządzenia spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa i są zgodne z
obowiązującą normą PN-EN 1176 .
Na placu zabaw zaprojektowano trzy stałe urządzenia o zróżnicowanych
funkcjach zabawowych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym .
Zachowano strefy bezpieczeństwa urządzeń zgodne z wytycznymi producenta oraz
obowiązującą normą .
- każde urządzenie z maksymalną wysokością swobodnego upadku z
wysokości 0,6 m – strefa bezpieczeństwa wynosi 1,5 m od urządzenia
- upadek z wysokości powyżej 0,6 m – strefa bezpieczeństwa obliczona
została wg wzoru Hu x0,667 +1,5 m
- dla huśtawki podwójnej – 1,50 m od maksymalnego wychylenia siedziska
Montaż urządzeń - kotwienie w gruncie należy wykonać zgodnie z instrukcją
montażu opracowaną przez producenta.
2.2.Projektowane urządzenia zabawowe :
2.2.1. urządzenia stałe montowane do podłoża :
K- karuzela – szt.1
H – huśtawka dwustanowiskowa - szt. 1
B – bujaki sprężynowe- szt. 3
Z - zjeżdżalnia – szt.1
2.2.2. Wyposażenie dodatkowe :
Ł - ławeczki – szt. 5
K - kosze na śmieci - szt. 3
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2.3. Nawierzchnia placu zabaw :
Na placu zabaw projektuje się dwa rodzaje nawierzchni
2.3.1. Nawierzchnia żwirowa – strefy bezpieczne przy urządzeniach
-projektuje sie wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 30 cm ze żwirku
zaokrąglonego, płukanego o frakcji od 2-5mm.
Mieszankę żwirową należy układać warstwami o jednakowej grubości.
Grubość układanej warstwy żwirowej powinna uwzględniać straty grubości przy jej
zagęszczaniu .
Podbudowa pod nawierzchnię ze żwiru:
- 20 cm - podbudowa z tłucznia o frakcji 30/63 mm
- geowłóknina – jako wzmocnienie podłoża i separacja od gruntu rodzimego
Nawierzchnię żwirową należy oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżami
odgradzającymi, ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego.
2.3.2. Nawierzchnia trawiasta
Poza utwardzonymi żwirem strefami bezpieczeństwa nawierzchnia z
trawy rolowanej typu darniowego w technologii „na foli” , odmiany do stosowania
na terenach sportowych
3.0.Ogrodzenie placu zabaw: metalowe, typowe dla tego typu obiektów,
wg załączonej karty katalogowej z furtką.
4.0.Projektowane wyposażenie placu zabaw :

URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - KONIK- szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm
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URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - SKUTER – szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm

URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWE - KRÓWKA -szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0500
Przedział wiekowy: od 3 do 9 lat
Długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm

Strefa bezpieczeństwa dla urządzeń sprężynowych – średnica 3,2 m
HUŚTAWKA PODWÓJA – SIEDZENIA PŁASKIE – szt. 1
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0600
Strefa bezpieczeństwa – 7,10 x 4,00 m
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HUŚTAWKA PODWÓJA – SIEDZENIA PŁASKIE
Producent i dystrybutor : MAGIC GARDEN
NR katalogowy 0600

Strefa bezpieczeństwa - 1,5 m poza m zewnętrzny obrys siedziska

ZJEŻDZALNIA – szt. 1
Producent : WERAN Sp. z o.o. producent wyposażenia placów zabaw
Nr karty katalogowej 7102
Wysokość 157 cm

* Konstrukcja zjeżdżalni wykonana z profili metalowych
* Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej (chromowej),
* Elementy stalowe ocynkowane i pomalowane metodą proszkową,
* Całość montowana na gotowych prefabrykatach betonowych
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Strefa bezpieczeństwa – 3,60 x 7,00m

ŁAWKA JUNIOR Nr KATALOGOWY : 09.72.0- szt. 6
Producent : COMES Sokołowscy


Wymiary 190x50x80 cm konstrukcja z rury Ø 48 mm



deski drewniane lub zamiennie listwy plastikowe 35x100x1800 mm

KOSZ NA ŚMIECI – szt.3
● Wysokość całkowita – 100 cm
● Wysokość pojemnika – 51 cm
● Pojemność 30 l
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OGRODZENIE PLACU ZABAW NR KATALOGOWY 10.83.0
Producent : COMES Sokołowscy
Długość przęsła 1,20 m
Szerokość furtki 1,20 m
Wysokość ogrodzenia 1,10 m
Długość ogrodzenia - 19,5 m (łącznie z furtką )
● słupki z rury Ø 42 mm
● tralki z prętów stalowych Ø 12 mm i 10 mm malowane proszkowo lub cynkowane
ogniowo

Opracowała : mgr inż. Grażyna Kowalik
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