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Nerūdijančio plieno tvirtos 
konstrukcijos AISI304, 
kurios atsparios oro 
sąlygoms. 

Lenktas medienos stulpas 
pagaminta iš minkštos 
spygliuočių medienos 9 cm 
storio, 26 cm pločio ir 280 
cm ilgio. Mediena 
klijuojama sluoksniais su 
poliuretano klijais, taip pat 
atspari vandeniui. Medienos 
stulpai apdoroti trišaliame 
impregnavimo procese.

Juodojo plieno konstrukcija 
- S235JR, kuri kruopščiai 
išvalyta smėliuojant ir 
apsaugota nuo korozijos. 
Poliesterio dažais 
cinkuojant ir milteliuojant 
dengta UV spinduliams 
atspari danga, kuri turi 
Qualicoat patvirtinimą.

Sienų plokštės pagamintos 
iš spalvoto trigubo 
sluoksnio 15 mm HDPE 
polietileno, aukščiausios 
kokybės, visiškai atsparios 
drėgmei ir atsparios UV 
spinduliams.

Sienų ir platformų plokštės 
pagamintos iš spalvoto 13 
mm HPL (juodos plokštės, 
pagamintos iš 8 mm HPL) 
aukščiausios kokybės, 
visiškai atsparios drėgmei ir 
atsparios UV spinduliams.

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

Ergonomiški judamieji žiedai 
pagaminti iš polietileno, 
siekiant padidinti 
efektyvumą ir koordinavimą.

Susukti popropileno lynai, 
kurių skersmuo yra 16 
mm su plienine šerdimi.

Kietos ir estetinės virvės 
jungtys pagamintos iš 
įpurškimo formos poliamido.

Lynų galai prispausti 
įvorėse, kurie pagamintos 
iš patvarių aliuminio lydinių.

Kryžminis lynas prispaustas 
rankovėmis, kuris 
pagamintas iš patvaraus 
aliuminio lydinio ir sujungtas. 
Naudojamas elementams, 
kuriems reikia labai didelio 
standumo. 

Lynų galai prispausti 
rankovėmis, kurie 
pagaminti iš patvaraus 
aliuminio lydinio.

Kopėčios ir lynų mazgai, 
kurie pagaminti iš įpurškimo 
formos poliamido.

Laipiojimo uolos, 
pagamintos iš skaldos ir 
spalvingos poliesterio 
dervos.

Tvirtinimo detalės tokios kaip 
varžtai, veržlės, poveržlės 
pagamintos iš nerūdijančio 
plieno. Vandalams atsparūs 
užsukami dangteliai 
pagaminti iš įpurškimo 
formos 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. 

Atestuotos grandinės 
pagamintos iš 6 mm 
nerūdijančio plieno.

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.

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

Lanksti sėdynėsustiprinto 
diržo pavidalu, padengta 
minkšta guma, pakabinta 
ant grandinių fi.6 mm 
nerūdijančio plieno.

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

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