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Centro de atividades com a forma de uma fortaleza, composta por 24 postes, 1 escadas com 5 degraus, 13 
estrados quadrados, 5 estrados triangulares, 13 paredes em forma de ameias de castelo, 17varandins, 1 
parede de jogo, 1 mastro com bandeira em HPL, 1 escada de corda dupla, 1 rede de trepar com forma de U 
invertido, 1 escada de cordas giratória, 1 telescópio, 1 saída de bombeiro, 1 escorrega com 0,87m de altura, 
1 escorrega ondulado com 1,97m de altura e orelhas em HPL.

DESCRIÇÃO

Postes com as dimensões 93x93mm em madeira da Lapónia laminada colada e impregnada com um 
acabamento de pintura na cor cinzento RAL 7046 com cabeçotes de protecção em plástico HDPE. Paredes e 
varandins em HPL amarelo RAL 1003. Estrados em madeira tratada da Lapónia na cor natural da madeira. 
Redes de poliamida reforçadas no interior com cabos de aço na cor preto. Escorregas com superfície 
deslizante em aço inoxidável com laterais em HPL. Peças metálicas em aço galvanizado a quente e com 
tratamento especial de pintura “Lappcoat” na cor cinza RAL 9022. Parafusos e outros acessórios de fixação 
em aço inoxidável.
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.


