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SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Garkalnes iela 1, Jūrmala

Tālr. +371 6773 2317, www.jmp.lv

Temperatūras slodze Sniega slodze Vēja slodze

Bērnu rotaļu laukuma iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā.
Rotaļu laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis.
Montāžas un betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni!

Bērnu rotaļu laukums paredzēts publiskai lietošanai ārā,
tikai atbildīgo personu uzraudzībā.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt:
reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma
riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir labā stāvoklī.

Apkopes veikšana nepieciešama:
reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no
izmantošanas biežuma.

Rezerves daļas pieejamība:  visas konstrukcijas elementus un rezerves daļas, pēc garantijas laika var iegādāties
             SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 3 dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma.  

Transportēšana:

VISPĀRĪGĀ PRODUKTA INFORMĀCIJA

Šūpoļu kustības virzienā pie gumijas seguma jābūt
papildus 500 mm brīvai teritorijai no jebkādiem

šķēršļiem!

Ražošana saskaņā ar:Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 standarta prasībām
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SAFETY AREA for
a loose fill surface

SAFETY AREA for
a synthetic surface

Iepējamo segumu
griezums

Krāsainās gumijas plāksnes
Virsslānis (1000x1000mm);
Biezums (Gumijas sebuma biezumi var mainīties, ņemot vērā
ražotāja testa rezultātus par "sintēstikiem segumiem".)

Pamatslānis: Neskalotas dolomīta šķembas
(fr.20-40 mm); Biezums 130-250 mm
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Zem rotaļu iekārtām jābūt
virsmas pārklājumam
atbilstoši standartam
LVS EN 1176-1:2008
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Iepējamo segumu
griezums

Šķelda
(fr.5-30mm);
Min. biezums 300 mm

Smiltis
(fr.0.2-2mm);
Min. biezums 300 mm

Zem rotaļu iekārtām jābūt
virsmas pārklājumam
atbilstoši standartam
LVS EN 1176-1:2008

-0.350 Grants
(fr.2-8mm);
Min. biezums 300 mm
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SUP 5
Bērnu rotaļu komplekss izgatavots no koka, metāla un plastmasas daļām.

Viena palete: 1 palete 2 600 x 1 000 x 400 mm

Minimālais nepieciešamais laukums - 29 m2

Garums:
Platums:
Augstums:

Drošības zonas garums:
Drošības zonas platums:
Nepieciešamā drošības platība:

2 lietotāji

Bērniem
no 2+
gadiem

Krišanas
augstums
H=0.81 m

Svars
75 kg

Montāža
1 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

3 650 mm
2 060 mm
2 230 mm

4 750 mm
7 200 mm
34 m2

Tzemākā   - 33.2 oC
Taugstākā          +70.1 oC

Niecīga Niecīga
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