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REF. 231010M
HALO DROPZONE 

Centro de actividades multifuncional e arquitetural, que compreende um elevado número de diversões 
num espaço compacto. Composto por 19 postes com 118x118x697mm, 2 postes com 1522mm de altura, 8 
postes com 3168mm de altura, 4 postes com 2640mm, apoiados em pés e cantoneiras metálicas coloridas; 
4 estrados com 701x695x32mm; 1 dropzone; 1 saída de bombeiro; 1 rede horizontal quadrada com 
1525x1525mm; 1 parede de escalada transparente com 12x695x1518mm; 3 redes horizontais; 1 parede 
labirinto; 1 parede de escalada com orifícios quadrados com 20x695x1124mm; 1 parede de escalada com 
alças horizontais. Com 20x695x1124mm. O teto branco opalino da torre é feito de 8 placas celulares com 
10x375x375mm que permitem a passagem de luz durante o dia. Para fixação a 10 sapatas.

DESCRIÇÃO

Postes e traves de perfil quadrado com 118x118mm em madeira em laminado de pinho da Lapónia, 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. Perfis transparentes em policarbonato à prova de água com 
protecção contra raios UV. Redes e cordas de poliamida reforçadas a aço com diâmetro de 16mm, na cor 
preta, e com conectores de aço inoxidável. Estrado em madeira tratada e impregnada. Presas de trepar em 
Pedra de arenito antiderrapante pressionada. Paredes em HPL com 8 opções de cor (cinzento escuro RAL 
7024, cinzento claro RAL 7040, vermelho RAL 3020, azul RAL 640-2, verde RAL 6018, amarelo RAL 1003, 
verde lima RAL 250-3 ou Fúcsia RAL 4006). Painéis de telhado em policarbonato celular na cor branco. Peças 
metálicas em aço galvanizado a quente com tratamento especial de pintura “Lappcoat” na cor cinza RAL 
9022. 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.


