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REF. TUN/3

Túnel para gatinhar, alusivo ao tema marinho. Composto por 1 túnel vermelho e 2 painéis decorativos, 
um com a forma de um tubarão com a boca aberta e outro com a forma de um polvo. Fixação ao solo com 
sapatas em betão (SGF) com 40cm de profundidade, ou fixação de superfície aparafusado a uma base de 
betão.

DESCRIÇÃO

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.

OCTOPUS & SHARK CRAWL TUNNEL 

Painéis em laminado compacto, de 12 mm de espessura, extremamente resistente ao vandalismo, ao 
desgaste, a produtos químicos, ao fogo, com protecção UV e que não enferruja. Túnel em plástico. Pés 
metálicos para fixação ao solo fabricados a partir de placas e perfis de aço galvanizados a quente em 
conformidade com a norma ISO 1461. Parafusos de aço inoxidável 304 ou de aço de alta resistência com 
tratamento de alta resistência à corrosão. Porcas nylock de aço inoxidável 304. Tampas e cabeçotes de 
proteção a porcas e parafusos, em plástico resistente, com estabilizador de UV, anti vandálicos mas de fácil 
acesso a operações de manutenção, cobrem todas as porcas e parafusos.
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