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REF. P14TO06
OCTOPUS LANTERN SWING

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.

Baloiço rotativo PLAY IN ART® com a forma de um tentáculo de polvo. Inclui um poste arqueado com 
corrente e destorcedor, presos a uma base de baloiço redonda, também ela fixa ao solo com destorcedor. 
Para rodar, role play, equilibrar 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; Estrutura interior em tubo metálico; Composição 
do laminado: barreira de isolamento químico gel coat ortftálico; Barreira de resistência mecânica: 1mat 
300gr m2, 1mat 450gr m2 impregnados com resina poliéster; Pintura: tinta acrílica de 2 componentes. 
Poste com 160mm de diâmetro em aço galvanizado a quente e com 3,5m de comprimento. Assento feito 
de entrançado de aço e corda, com diâmetro de 0,90m, acolchoado, de cor azul ou verde; Suspensão em 2 
pontos, com tubos de borracha e de tecido vermelho com forte proteção anti abrasão. Parafusos, universais 
M18x 220 milímetros, suspensão de segurança M16 x 200 mm. 
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