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OPIS WYKONANIA 

Prace przygotowawcze 

1. wytyczenie / rozmieszczenie urządzeń zabawowych 

 

Montaż urządzeń– zakres prac i uwagi wykonawcze: 

Na terenie basenu  przewiduje się montaż następujących urządzeń  
• 1szt - zjeżdżalnia słonik 

• 1szt – przeprawa na liściach  

• 1szt - mini wulkan 

 

Wymogi normowe 

• Wyposażenie basenu jako placu zabaw winno spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009 

• urządzenia winny posiadać atest PZH 

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, budowy i instalacji 

elementów placu zabaw, dla doboru lokalizowanych urządzeń stawia się wymagania określone 

w specyfikacji technicznej budowy i odbioru robót budowlanych. 

 

 

  



ZASTOSOWANE URZĄDZENIA 

 

 zjeżdżalnia słonik 
 

Opis 

Zjeżdżalnia słonik jest zjeżdżalnią wolnostojącą przeznaczoną dla dzieci do 7 roku życia. Zjeżdżalnie 

wykonać w kolorze RAL. 5005 Zjeżdżalnia winna posiadać atest PZH 

 
Wymiary:  

• Długość całkowita: 2785 mm  

• Wysokość całkowita: 1520 mm  

• Szerokość: 1340 mm  

 

Materiały:  

• Zjeżdżalnia słonik została wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, środowisko basenowe oraz posiadającego wysoką odporność na 

zużycie w trakcie eksploatacji.  

 

Miejsce montażu:  

• Zjeżdżalnie stawiamy bezpośrednio w brodziku. Istnieje możliwość umieszczenia zjeżdżalni na 

brzegu dostosowując długość ślizgu do głębokości brodzika. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 przeprawa na liściach 
 

Opis 

5 szt. okrągłych liści w kolorze zielonym, o średnicy około 1m oraz grubości około 0,2 m. Liście 

wykonane z pianki polietylowej, która później zostaje natryśnięta 3 mm warstwą elastomeru. 

Konstrukcja wsporcza (4 słupy) wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Zabawki pływające są 
zakotwione do podłoża basenu. Zabawka będzie się mogła ruszać, ale tylko na długość łańcucha.  

Wykorzystując zabawki pływające w formie liści, tworzymy z nich ścieżkę, budujemy wokół nich 

ramową stalową konstrukcję z siatką nad głową i w ten sposób powstaje przeprawa na liściach. 

Trzeba się trzymać siatki, żeby za wcześnie nie wpaść do wody 

 

 
 

 
Urządzenie zawiera: 

• 4 słupy wysokości 3,5m od dna,  średnicy minimum 15cm 

• siatka z lin polipropylenowych o średnicy minimum 16 mm z rdzeniem stalowym, zakończone 

aluminiowymi tulejami, połączone ze słupami systemem łączenia łańcuchów. Łączenie lin ze 

sobą za pomocą złączek wykonanych z poliamidu formowanego metoda wtryskową. Elementy 

złączne wykonane ze stali nierdzewnej. rozpiętość siatki minimum 2,5m x 7m 

• 5 liści o średnicy około 1m oraz grubości około 0,2 m Liście wykonane z pianki polietylowej, z 

natryśniętą 3 mm warstwą elastomeru 

 

Sposób montażu 

• słupy kotwione przez zalanie nierdzewnych tulei montażowych wysokości minimum 80cm w 

bryłach betonu o gabarytach minimum 150x150x100 cm - zalewane łącznie z płytą basenu. Słupy 

osadzane sztywno w tulejach i zabezpieczane przed wyciagnięciem śrubami nierdzewnymi. 

Łaczna długość słupa wraz z odcinkiem tulei montażowej: 430cm. Montować w miejscu gdzie 

głębokość wody wynosi 1,2 – 1,5 m 

• liście przytwierdzane do dna łańcuchami stalowymi ocynkowanymi lub nierdzewnymi kotwami 

wklejanymi w płytę basenu 

• siatka montowana do słupów na wysokości 1-2m z możliwością zmiany wysokości 



 mini wulkan 

 Opis:  

Wulkan to wielokolorowa atrakcja dla dzieci do 6 roku życia. Dzięki zagłębieniom w ściankach 

atrakcja służy jako ścianka wspinaczkowa jednocześnie cała powierzchnia wulkanu służy jako 

zjeżdżalnia. W górnej części atrakcji może znajdować  się fontanna. Dodatkowo stalowa barierka 

zamontowana Na szczycie chroni przed upadkiem z wysokości. Atrakcja posiada atest PZH 

 

 Wymiary:  

• Długość całkowita: 5400 mm  

• Wysokość wulkanu: 1900 mm  

•  Szerokość: 5400 mm  

 
 

Materiały:  

Wulkan składa się z ośmiu jednakowych części wykonanych z laminatu poliestrowo – szklanego 

połączonych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Materiał jest odporny na działanie warunków 

atmosferycznych, środowisko basenowe oraz posiadającego wysoką odporność na zużycie w trakcie 

eksploatacji. Kolor elementów z laminatu dowolny z palety RAL. Barierka na szczycie wulkanu 

wykonana ze stali nierdzewnej.  

 



Miejsce montażu:  

Wulkan przeznaczony jest do brodzików o głębokości nie mniejszej niż 25 cm (preferowane 40 cm). 

Sugerowana ilość wolnej przestrzeni wokół zjeżdżalni, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, 

wynosi 3 metry. Atrakcje można kotwić do dna basenu, ale nie jest to konieczne.  

 

 

Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń oraz w celu wyeliminowania 

jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów 

zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek 

odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to 

zarówno wymiarów urządzeń oraz budowy urządzeń. Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń 
nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą lub 

dokumenty typu Deklaracja Zgodności. 

 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Muszą być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 

użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzeń nie mogą występować żadne przeszkody 

 

 

 


