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REF. 231005
PLAY PLANETARIUM 

Equipamento multifuncional em forma de cúpula composta por oito seções com diferentes funções de 
subida, como redes, escadas e paredes de escalada. A luz do sol brilha através dos orifícios em forma 
de estrela existentes na sua cúpula criando, assim, padrões estelares brilhantes. Os padrões estelares 
são repetidos com precisão dentro da cúpula, pelo que as crianças aprenderão a reconhecer diferentes 
constelações e a praticar navegação com estrelas. O topo da cúpula é escalável, aumentando as 
possibilidades de brincadeira. Inclui 2 paredes de cordas com 940x1640mm; 1 parede de cordas torcida 
com 630x1640mm; 6 cordas com 2 discos de trepar; 2 escadas de cordas com 800x940mm e 80 presas de 
escalada.

DESCRIÇÃO

As vigas de madeira são feitas de madeira de pinho da Lapónia, curvada e laminada. Perfil do feixe de 
68 x 250mm. Superfícies de madeira revestidas com tratamento, revestida e envernizada na cor beige. 
Painéis da cúpula em polietileno de alta densidade (HDPE) com Densidade 0,970g / cm3. Placa de PEAD 
de três camadas com espessura de 12,7mm. Camadas externas e internas são pretas e o núcleo é branco. 
Constelações e outras marcações esculpidas na placa HDPE resistente a UV (tornando visível o núcleo 
branco). Isso garante que as marcações não desapareçam. Partes de metal tratadas com o nosso exclusivo 
tratamento de superfície LappCoat na cor cinzento brilhante RAL 9022. Presas de escalada de pedras de 
arenito comprimidas, oferecendo uma autêntica sensação de rocha sem nunca se tornarem escorregadias. 
Assentos de madeira laminada com cola de pinho 1700x230x50mm e 1700x230x43 mm. As redes são cabos 
de aço revestidos. Os metais da fundação são de aço com difusão a quente.

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.


