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REF. Q12025
CENTRO DE ACTIVIDADES CASA NA FLORESTA

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.

Centro de atividades composto por uma torre central octogonal coberta por telhado de 8 águas e 2 torres 
quadradas. A torre central octogonal contém estrados a 2 níveis de altura diferentes, podendo o seu acesso 
ser efectuado através das outras torres, ou por acesso directo através de escadas e parede de escalada. 
Compreende ainda, 1 parede de jogo lojinha, 3 painéis janela, 1 ponte de equilíbrio e 1 túnel, 2 plataformas 
quadradas, 22 postes, 1 parede curva de trepar, 1 rede de trepar, uma rede horizontal, 1 escorrega tubular, 
2 escorregas abertos com alturas de 870mm e 2070mm, 2 paredes de escalada em HPL com buracos 
quadrados. No topo de 2 dos postes encontram-se ainda 2 pinheiros formados por painéis verdes de HPL.

DESCRIÇÃO

Postes com as dimensões 93x93mm em madeira da Lapónia laminada colada e impregnada com um 
acabamento de pintura. Paredes e varandins: em HPL ou em madeira de pinho da Lapónia tratada e com 
acabamento de pintura. Telhados em HPL; Estrados em madeira tratada da Lapónia na cor natural da 
madeira; Redes de poliamida reforçadas no interior com cabos de aço. Escorregas escorrega em plástico 
MD-PE; Túneis e os escorregas tubulares de plástico para uso ao ar livre, com alta resistência a temperaturas 
elevadas e ao impacto. 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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