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REF. PW-KZM1002/3
CENTRO DE ACTIVIDADES POLVO 3

Centro de actividades temático com a forma de um polvo com uma grande cabeça e tentáculos ondulantes 
compondo várias actividades lúdicas. Composto por uma cabeça com gruta interior, rocódromo, e saída por 
escorrega; 1 modulo de tentáculo com 2,30m de altura compondo um pórtico de baloiço com 2 assentos de 
cadeirinha para bebés; 1 módulo com tentáculo  arqueado  com  2,45m  de  altura,  com  rede  de  trepar  no  
seu interior, ligado por uma trave metálica a outro tentáculo e com um baloiço inclusivo ninho de pássaro; 
1 módulo de tentáculo tipo ponte com subida por degraus e descida por escorrega; 1 módulo de tentáculo 
arqueado tipo Boulder com presas de escalada; e 5 outros módulos individuais com diversas formas de 
tentáculos, para brincadeira livre. Para fixação com bucha metálica a uma laje de betão com o mínimo de 
21x17m com 100mm de espessura.

DESCRIÇÃO

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.

Estrutura em fibra de vidro reforçada com gel coat à cor predominante e com acabamento de pintura 
de 2 componentes anti graffiti. Estrutura interna em tubo de aço galvanizado. Fixações de aço zincado 
M12. Rede de cordas tipo Hércules de Ø16mm com interior de aço. Presas de escalada com acabamento 
antiderrapante. Assentos de baloiço com interior de alumínio e cobertura de polietileno de alta densidade. 
Escorrega em peça única de polietileno. Plataformas com estrados fenólicos com 18mm de espessura.

MATERIAIS


