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17 mm storio sustiprinta 
guma.  

  

 

 

 

  

 

 

  
  

Nerūdijančio plieno tvirtos 
konstrukcijos AISI304, 
kurios atsparios oro 
sąlygoms.

Tvirta konstrukcija, kuri 
pagaminta iš juodo plieno 
S235JR ir išvalyta 
smėliavimo procese. 
Metalas apsaugotas nuo 
korozijos cinkuojant ir 
milteliniu būdu padengiant 
poliesterio dažais su 
Qualicoat patvirtinimu. 

Sienų plokštės pagamintos 
iš 15mm spalvoto trijų 
sluoksnių    drėgmei ir UV 
spinduliams  aukščiausios 
kokybės atsparaus HDPE 
polietileno. 

Sienų ir platformų 
plokštėms naudojomas 13 
mm storio spalvotos HPL 
medžiagos (juoda HPL 
plokštė, 8mm storio). Šios 
medžiagos – aukščiausios 
kokybės, visiškai 
atsparios drėgmei ir UV 
spinduliams. 

Neslystanti antracitinė 
10 mm HPL platformos 
plokštė, kuri ypatingai 
atspari oro sąlygoms ir 
nusidėvėjimui.

Polių galai užbaigti minkšta 
EPDM guma.

Saugūs dangteliai pagaminti 
iš injekcinio formuoto 
poliamido.

Tvirtinimo detalių  ir sagčių 
sistema, kuri pagaminta iš 
stipraus aliuminio lydinio. 
Sagtys užtikrina didelį 
standumą  ir paprastą 
surinkimą. Aliuminis 
apsaugotas nuo korozijos 
numilteliuojant Qualicoat 
atspariais poliesterio dažais. 

Minkšta spygliuočių mediena 
90 x 90 mm, be šerdies, 
klijuojama sluoksniais su 
poliuretano klijais, visiškai 
atspari vandeniui. Medienos 
stulpai apdorojami trišaliame 
impregnavimo procese.

Mediniai stulpai pritvirtinti 
prie žemės su milteliais 
cinkuotais ir milteliais 
padengtais plieniniais 
inkarais.

Du pagaminti iš nerūdijančio 
plieno guoliai ir stropai 
garantuoja ramų veikimą. Be 
horizontaliosios ašies 
dvejonių, jis taip pat supranta 
sukimosi judėjimą aplink 
vertikalią ašį, neleisdamas 
grandinei sukti stropas.

Sėdynės atlošo atrama su 
plienine konstrukcija, 
padengta minkštu 
poliuretanu. Galūnės 
pagamintos iš poliamido.

Saugi sėdynė, kuri 
pagaminta iš aliuminio ir 
nerūdijančio plieno, 
padengta minkštu 
poliuretanu, pakabinta ant 
6 mm nerūdijančio plieno  
grandinės.

Aliuminio sėdynė  padengta 
minkšta EPDM guma, 
pakabinta ant fi.6 mm 
nerūdijančio plieno grandinių. 

"Paukščių lizdo" tipo sėdynė, 
kurios skersmuo yra 100 cm 
ir pakabinta ant 6 mm 
nerūdijančio plieno grandinių. 
Metalinis rėmas padengtas 
minkštu polipropileno lynu.

Patvirtinta fotelio tipo 
sėdynė pakabinta ant 6 
mm grandinių, kuri 
pagaminta iš nerūdijančio 
plieno, o metalinis rėmas 
padengtas minkštu 
polipropileno lynu.

140 mm virvė pakabinta ant 
16mm lynų, taip pat 
naudojma nerūdijanti 
furnitūra.

Iš minkštos ir patvarios 
EPDM gumo suformuota 
apsauginė atramėlė.

Minkšta spygliuočių mediena 140 x 140 mm, be šerdies, klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, visiškai atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese. Tvirtinimo detalės tokios 
kaip varžtai, veržlės, 
poveržlės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno. 
Vandalams atsparūs 
užsukami dangteliai 
pagaminti iš  įpurškimo 
formos poliamido. 

Neslystantis 2 mm storio 
aliuminio plokštė.

Informacinė lenta 
išspausdinta ant UV 
spinduliams atsparios folijos, 
kuri priklijuota prie cinkuoto 
metalo lakšto.
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