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REF. P15TS05
BLUE MASCOT

Direitos / Copy Rights

Rua Maestro Frederico de Freitas, 1E
1500-399 Lisboa, Portugal

Tel.: (+351) 217 159 152
Email: geral@play-planet.com
www.play-planet.com
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A propriedade intelectual dos desenhos apresentados
são propriedade do autor. É interdita qualquer
alteração ou reprodução sem o acordo expresso do
autor.
Reservados todos os direitos segundo DL 63/85 de 
14 de Março.
The intellectual property of designs submitted are
property of the author. It is forbidden to change or
reproduction without the express agreement of the
author.
All rights reserved second DL 63/85 of March 14.

DESENHO Nº

P15TS05_FP001

LV

22,2 m2

Cotas / Dimensions

1 m

P15TS05

BLUE MASCOT SLIDE

1/50 - A4

-

Data / Date

Escala / Scale

Alterado por / Modified by

Design Desenhado por / Designed by

PP Concept

5,9 m2

FICHA DE PRODUTO

Produto / Product

Ref.

ALTURA MÁXIMA DE QUEDA
MAXIMUM FALL HEIGHT

Área de Segurança / Safety Area

Descrição / Description

Área Livre / Free Area

1644

5687

4809

2425

2696

1809
2600

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.

Moderno e versátil equipamento de jogo e recreio PLAY IN ART®, composto por uma torre em forma de um 
extraterrestre de boca aberta, com plataforma interior e saída por um escorrega para bebés com 0,57m de 
altura.

DESCRIÇÃO

Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster, reforçada no interior com tubo metálico e 
acabamento de pintura acrílica de 2 componentes. Escorrega com superfície de deslizamento de aço 
inoxidável com 2 mm de espessura e suportes laterais em HPL.

MATERIAIS


