
Torre de actividades PLAY IN ART®, com a forma de 2 cilindros temáticos ligados entre si por um túnel de cordas. 
Inspiradas na pintura do Galo de Barcelos, a torre mais alta é decoradada com janelas em forma de folhas verdes 
e a torre mais baixa com janela em forma de corações. A entrada para o interior da torre mais alta é feita através 
de uma abertura em arco no piso térreo. O interior da torre é constituído por 3 plataformas, sendo 1 em rede, 
ligando-se entre elas através de escadas de corda. O acesso ao primeiro patamar é realizado com presas de 
escalada. A saída da torre é feita no último andar através de um escorrega tubular em espiral. No piso intermédio 
existe ligação à torre mais baixa através de um túnel de cordas que termina na plataforma que dá cesso a um 
escorrega recto aberto. O acesso pelo lado exterior da torre mais baixa é feito através de parede de escalada 
com corda de trepar e apoios de pés. No piso térreo, a torre tem uma casinha de brincar com porta em forma de 
arco e 1 banco corrido no interior. Os topos de ambas as torres têm uma placa acrílica para maior luminosidade 
e a torre mais alta uma clarabóia na lateral. Equipamento ideal para estímulo físico, cognitivo e sensorial, para 
treino da motricidade, agilidade, trepar, escorregar, brincadeira livre e como elemento decorativo de arte urbana. 
Disponível em várias cores RAL conforme pedido (nota: metalizados e cores especiais com acréscimo de preço).

DESCRIÇÃO

Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster, reforçada no interior com tubo metálico e acabamento de 
pintura acrílica de 2 componentes. Janelas em acrílico. Cordas e redes tipo Hércules com diâmetro de 16mm e 6 
filamentos de cabos de aço. Escorregas em Glass Reinforced Plastic (GRP), um material composto ou polímero 
reforçado com fibra, feito de um plástico reforçado por fibras finas de vidro (fibra de vidro); Especialmente 
concebidos para utilização no exterior, com alta resistência e dureza e alta resistência ao fogo; Com arestas 
arredondadas e superfície lisa, sem poros, evitando a aderência de sujidade e facilitando a limpeza; Resistentes 
à corrosão e resistente à água; Disponíveis em 6 cores diferentes (vermelho, laranja, azul, amarelo, roxo e verde). 
Peças metálicas em aço galvanizado ou ferro zincado.
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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.


