Érvényes: 2021. december .31

Kalandkert

2021
Ajánlott korcsoport: 3—14 év

- Az áraink nem tartalmazzák az alépítményt, szállítás
és a beszerelés költségeit.
- Tervezésnél kérje ki tanácsunkat az esetleges esésfelfogók kialakításáról
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Referencia képek

Kalandkert 2021
A mai kor gyerekeinek is a mászás, kúszás alapképesség, szükségük van ilyen
jellegű kihívásokra, feladatokra, amiket boldogan teljesítenek. Ehhez alkottuk
meg a népszerű kalandparkok egyik alternatív módját, mely 3-14 éves korig
használható.
Az élmény adott, a magasság 50 cm - így nincs szükség beülőkre, karabinerekre,
esésfelfogókra, kialakításához elég egy füves terület.
Az általunk kínált termékeket külön-külön vagy egymás után sorba is lehet
telepíteni. Eldönthetjük, hogy a kalandpálya, akadálypálya egyenesen vagy
körkörösen legyen kialakítva.
Ajánlatainkban megtalálhatóak az önálló akadályelemek, de a tornyok segítségével összefüggő akadálypályát tudunk kialakítani, amik között hidak segítségével tudnak átjutni az egyik toronyból a másikba.
A kalandkerteket megfizethető áron kínáljuk, újrahasznosított műanyagok helyett szíjácsmentes akácoszlopot használunk. Ezáltal a műanyag játszóterek PE
lemezeinek előállítása során keletkezett CO2 kibocsátás csökken, gyerekeinknek
pedig egy természetes anyagokból épített, tartós, intenzív mozgásra alkalmas
teret tudunk biztosítani.
Mi is az a szíjácsmentes akác faanyag?
A szíjács az akácfa kéreg és háncs réteg alatti élő része, kevésbé tartós, mint az
elfásult, érett legbelső rész: a geszt. Csak az elgesztesedett fa biztosít kezelés
nélkül is akár 100 éves élettartamot.
Több tíz év élettartamra számíthat, ha szíjácsmart akácból választ terméket, kezelés nélkül is tartósabb bármely európai fánál!
• · 5 év garancia
• · TÜV minősítés
• · Igényes, tartós kivitelezés
HOVI-TECH KFT.
4531 Nyírpazony, Árpád út 139.
(+36) 42 230 016
(+36) 30 574 6946
www.orangeramp.com
orangeramp.info@gmail.com
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Termék kód: KA-RG- Rugós gerenda

Termék kód: KA-CV- Retro cölöpvár

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop
Méret: 130 x 160 x 110 cm, oszlopok száma: 43 db

Méret: 300 x 20 x 50 cm

Ajánlott korcsoport: 3-11 év

Ajánlott korcsoport: 3-14 év

Ütéscsillapító talajt igényel

Ütéscsillapító talajt nem igényel.

Mérete: 5.5 m x 5.5 m (30,2 m2)

Termék kód: KA-RK— Rugós korong

Termék kód: KA-AV— Abroncs mászóvár

Csúszásmentes felület, kerekített él

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop, újrahasznosított autógumi

Méret: egyszemélyes, korong átmérő: 30 cm

Méret: 135 x 120 x 170 cm
Ajánlott korcsoport: 3-14 év

Ajánlott korcsoport: 3-11 év

Ütéscsillapító talajt igényel, mérete: 5 m x 5 m (25 m2)

Ütéscsillapító talajt nem igényel.

Termék kód: KA-RKA9— Rugós korong akadálypálya

Termék kód: KA-AA — Abroncs akadálypálya

Méret: 530 x 115 x 27 cm,

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop, újrahasznosított autógumi
Méret: 110 x 215 x 170 cm

Ajánlott korcsoport: 3-11 év,

Ajánlott korcsoport: 3-14 év

Ütéscsillapító talajt nem igényel.

Ütéscsillapító talajt igényel
Mérete: 6 m x 5 m (30 m2)
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Termék kód: KA-CA- Cölöp akadálypálya

Termék kód: KA-H01- Kalózhíd

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Méret: 360 x 720 x 490 cm, akadályok száma: 17 db

Méret: 420 x 110 x 570 cm

Ajánlott korcsoport: 3-11 év

ajánlott korcsoport: 3-14 év

Ütéscsillapító talajt nem igényel.

ütéscsillapító talajt nem igényel.

Termék kód: KA-TOR- Torony01

Termék kód: KA-H02- Abroncshíd

Talajhoz rögzített, szijácsmentes, esztergált akácoszlop, csúszásmentes felületű asztalokkal. Szélforgó csúccsal.

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop,
újrahasznosított autógumi

Méret: 188 x 188 x 334 cm, asztal magasság 50 cm
Ajánlott korcsoport: 3-14 év

Méret: 420 x 110 x 570 cm, ajánlott korcsoport: 3-14 év,

Ütéscsillapító talajt nem igényel.

ütéscsillapító talajt nem igényel.

Termék kód: KA-KR01— Cölöpkerítés 01

Termék kód: KA-H03- Tipi-Tapi híd

Szijácsmentes, akácoszlop

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Oszlop átmérő = 12- 10 cm

Méret: 420 x 110 x 570 cm,

Méret: 200 x 120 x 10 cm

ajánlott korcsoport: 3-14 év,
ütéscsillapító talajt nem igényel.
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Termék kód: KA-H07

Termék kód: KA-H04

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

Méret: 420 x 110 x 570 cm

Méret: 420 x 110 x 570 cm

ajánlott korcsoport: 3-14 év

ajánlott korcsoport: 3-14 év

ütéscsillapító talajt nem igényel.

ütéscsillapító talajt nem igényel.
Termék kód: KA-H08
Szijácsmentes, esztergált akácoszlop
Méret: 420 x 110 x 570 cm,

Termék kód: KA-H05

ajánlott korcsoport: 3-14 év,

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

ütéscsillapító talajt nem igényel.

Méret: 420 x 110 x 570 cm,
ajánlott korcsoport: 3-14 év,
Termék kód: KA-H09

ütéscsillapító talajt nem igényel.

Szijácsmentes, esztergált akácoszlop
Méret: 420 x 110 x 570 cm
ajánlott korcsoport: 3-14 év
ütéscsillapító talajt nem igényel.
Termék kód: KA-H06
Szijácsmentes, esztergált akácoszlop
Méret: 420 x 110 x 570 cm

Termék kód: KA-H10
Szijácsmentes, esztergált akácoszlop

ajánlott korcsoport: 3-14 év

Méret: 420 x 110 x 570 cm,

ütéscsillapító talajt nem igényel.

ajánlott korcsoport: 3-14 év,
ütéscsillapító talajt nem igényel.
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Kalandkert vario 01

Kalandkert vario 02

Alapterület: 18 m x 16 m

Alapterület: 24 m x 16 m

A kerítés hossza: 32 fm

A kerítés hossza: 38 fm

Az ár nem tartalmazza: a kerítést és a szükséges esésfelfogó zónák kialakítását

Az ár nem tartalmazza: a kerítést és a szükséges esésfelfogó zónák kialakítását

Felhasznált kalandkert elemek:

Felhasznált kalandkert elemek:

KA-RKA9; KA-RG; KA-CV; KA-AV;
KA-AA; KA-CA

KA-RKA9; KA-RG; KA-CV; KA-AV; KA-AA; KA-CA; KA-TOR(8x); KA-H10; KA-H01;
KA-H02; KA-H05
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Kalandkert vario 03

Kalandkert vario 04

Alapterület: d= 30 m

Alapterület: 25 m x 26 m

A kerítés hossza: 41 fm

A kerítés hossza: 30 m

Az ár nem tartalmazza: a kerítést és a szükséges esésfelfogó zónák kialakítását

Az ár nem tartalmazza: a kerítést és a szükséges esésfelfogó zónák kialakítását

Felhasznált kalandkert elemek:

Felhasznált kalandkert elemek:

KA-RKA9; KA-RG; KA-CV(2x); KA-AV(2x); KA-AA; KA-CA; KA-TOR(9x); KA-H01;
KA-H02; KA-H04; KA-H03; KA-H05; KA-H09; KA-H07;KA-H06

KA-RKA9; KA-RG; KA-CV; KA-AV; KA-AA; KA-CA; KA– TOR(11x); KA-H10; KAH01; KA-H02;KA-H04; KA-H03; KA-H05; KA-H09; KA-H07; KA-H06; KA-H08
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