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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.
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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 
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REF. P15TS01
ROCKET PLAY

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 temático PLAY IN ART® by PLAY PLANET composto por corpo central com a forma de um foguetão 3D 
com entrada por porta à zona do solo e subida através de duas plataformas interiores e saída por 1 escorrega tubular 
em espiral e por 1 escorrega tubular recto, com janelas em acrílico para entrada de luz. No interior do foguetão temos 
um equipamento interactivo com conteúdo áudio personalizável e sistema gerador de energia humana operado por 
um volante (não necessita de energia elétrica). O conteúdo áudio personalizável é reproduzido depois de produzida a 
energia rodando o volante. É possível retirar a pen ligada no interior e aceder à mesma através de qualquer computador 
e substituir as faixas aúdio por outras à escolha podendo compreender informações úteis como direcções ou factos 
históricos, bem como histórias, anedotas e/ou músicas. Para trepar, escorregar, socializar, role play 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, reforçada no interior com tubo metálico e acabamento de pintura 
acrílica de 2 componentes. Janelas em acrílico. Escorregas em Glass Reinforced Plastic (GRP), um material composto ou 
polímero reforçado com fibra, feito de um plástico reforçado por fibras finas de vidro (fibra de vidro); Especialmente 
concebido para utilização no exterior, com alta resistência e dureza e alta resistência ao fogo; Com arestas arredondadas 
e superfície lisa, sem poros, evitando a aderência de sujidade e facilitando a limpeza; Resistente à corrosão e resistente 
à água; Disponível em 6 cores diferentes (vermelho, laranja, azul, amarelo, roxo e verde). Cordas e redes Hércules 
com diâmetro de 16mm e 6 filamentos de cabos de aço. Sistema interativo composto por Minicomputador Pcb com 
microchips, 12V, completamente selado, à prova de água, em conformidade Rohs e de acordo com as Normas Europeias; 
Altifalante à prova de humidade com membrana plástica e poliéster de preservação (Mylar), 8 Watt; Fonte de energia 
em aço estrutural st37 com acabamento de poliuretano em pó; Emissões EMC dentro dos limites Europeus. Decoração 
em Vinil monomérico com laminação e corte especial.    
   
    

MATERIAIS


