
The information contained in this document is confidential. 
Its recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, 
use or disclose it without the previous and express 
authorization of Play Planet.
All intellectual property rights over the designs and models 
included herein are exclusively owned by Play Planet. 
Pursuant to the applicable legislation on copyright and 
industrial property, it is expressly prohibited to engage in any 
exploitation act of these designs and models without Play 
Planet’s consent.The infringement of the confidentiality obligation 
and of Play Planet’s intellectual property rights may give rise to civil 
and criminal liability.

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.

1/95 - A4

2021-01-29

PPI

Data / Date Cotas / Dimensions

Rua Maestro Frederico de Freitas, 1E
1500-399 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 217 159 152
Email: geral@play-planet.com
www.play-planet.com

Confidentiality and Intellectual Property

PP Concept
Design
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Produto / Product

Desenhado por / Designed by

P16TT09

Escala / Scale

FARO AIRPLANE

1 m

FICHA DE PRODUTO

Área Livre / Free Area
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REF. P16TT09
FARO AIRPLANE

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.

Equipamento infantil PLAY IN ART® by PLAY PLANET com a forma 3D de um avião suportado por 4 postes 
metálicos, entrada por túnel de rede vertical de perfil circular e saída por escorrega tubular vermelho 
com alguns troços translúcidos. No interior do avião encontramos uma consola de comandos com jogo 
interactivo operado por energia humana - girando um volante irá carregar o sistema, emitindo sons 
alusivos à temática da aviação, bem como luzes led independentes. Na parte frontal do avião encontram-se 
4 janelas panorâmicas em acrílico, e outras 5 nas laterais do avião, para maior visibilidade, entrada de luz e 
para aumentar o imaginário da brincadeira. Equipamento ideal para trepar, escorregar, esconder, socializar, 
role play, exercitar corpo e mente, e como elemento decorativo de arte urbana. Disponível em várias cores 
RAL conforme pedido (nota: metalizados e cores especiais com acréscimo de preço).    

DESCRIÇÃO

Postes tubulares de ferro galvanizado e com acabamento de pintura. Avião com estrutura exterior em 
fibra de vidro e resina poliéster; Estrutura interior em tubo metálico; Composição do laminado: barreira de 
isolamento químico gelcoat ortftálico; Barreira de resistência mecânica: 1mat 300gr m2, 1mat 450gr m2 
impregnados com resina poliéster; Pintura: tinta acrílica de 2 componentes. Janelas em acrílico. Escorrega 
em Fiberglass Reinforced Polyester (FRP), com revestimento Gel Coat externo antiabrasivo, assegurando alta 
resistência na exposição ao ar livre. Cordas e redes tipo Hércules com diâmetro de 16mm e 6 filamentos de 
cabos de aço. Jogo interactivo composto por coluna central operado por energia cinética através de dínamo 
e volante. Energia humana – sem necessidade de ponto de energia, durável e seguro; Inclui um USB stick 
com conteúdo de áudio pré-programado; Ao girar o volante irá energizar o sistema e ouvir um clipe de 
áudio aleatório, resultando numa surpreendente experiência lúdica; Muito fácil de usar, o cliente poderá 
adicionar os seus próprios ficheiros de MP3, personalizando o sistema. Decoração em Vinil monomérico com 
laminação e corte especial.    
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