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REF. 239031M
HALO CUBIC 31

Centro de actividades inspirado no conceito de casa na árvore, mas com design cúbico e arquitetónico. Composto por uma torre 
cuboide e duas torres cúbicas empilhadas, umas por cima das outras, formadas por robustos postes e armação de madeira 
com paredes de policarbonato, grades de aço e ripas de madeira. A inferior, cúbica, com 2580x2580x2580mm, apoiada em 4 
pés metálicos com cantoneiras, inclui uma base em estrados de madeira, e um túnel com rede de trepar em forma de funil, 
para acesso á segunda torre. A segunda torre, cuboide, com 2580x2580x3340mm, inclui uma base em estrados de madeira, 1 
túnel de rede com plataformas de trepar para acesso á terceira torre, estrados panorâmicos transparentes e 1 escorrega tubular 
em espiral. A terceira torre, cúbica, com 2580x2580x2580mm, inclui uma base em estrados de madeira, 1 plataforma de rede 
de cordas, 1 esfera de equilíbrio, tecto panorâmico transparente e saída em escorrega tubular em espiral, de plástico. Para 
instalação em sapata de betão, sendo também possível instalação de superfície. Este produto funciona como marco urbano, 
podendo ser avistado de longe. Graças á sua configuração cúbica com actividades viradas para o interior este equipamento 
torna-se também extremamente seguro, apresentando ainda uma área de queda bastante reduzida, apenas na saída do 
escorrega. Por outro lado, as suas grandes janelas transparentes permitem uma excelente vista de ambiente envolvente e, ao 
mesmo tempo, visibilidade interior.

DESCRIÇÃO

Postes com as dimensões de 120x120mm em madeira da Lapónia, tratada por impregnação e com um acabamento de pintura 
na cor castanha. Cantoneiras de aço galvanizado, com 5mm, e tratamento especial de pintura “Lappcoat” na cor azul RAL 640-2 
ou cinzento-escuro RAL 7024. Parede em grade de aço galvanizado por imersão a quente com 3 peças de 800x2400mm, com 
tamanho da malha de 50mm.
Parede transparente de policarbonato com 800x800x8mm. Painéis de telhado em policarbonato celular na cor branco opal, 
com 800x800x20mm. Estrado em madeira tratada na cor impregnada com 800x800x32mm. Estrado transparente em acrílico 
com 800x800x20mm. Redes e cordas de poliamida reforçadas a aço com diâmetro de 16mm, na cor preta, e com conectores 
de aço inoxidável. Plataformas de trepar de borracha preta com 12mm de espessura, reforçadas com fibras. Escorrega tubular 
de polipropileno na cor cinzenta com partes transparentes em policarbonato, com 800mm de diâmetro. Esfera de trepar e de 
equilíbrio com 450mm de diâmetro, na cor cinzento-escura, apoiada em pé metálico. Parafusos e outros acessórios de fixação 
em aço inoxidável. 

MATERIAIS

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.


