
Equipamento de exercício e manutenção física de intensidade baixa, ideal para a população sénior. 
Composto por 2 postes em pinho nórdico de perfil quadrangular com 720mm de altura e fixação a pés 
metálicos com 120x120x700mm, 1 barra metálica com 1060mm, e uma plataforma oscilante com 1 assento 
circular com 400mm de diâmetro e 1 mola em espiral com 20x200x400mm. A altura da plataforma está a 
450 mm e a barra a 750 mm. Para treino do equilíbrio e rotação da anca.
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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.

Postes com as dimensões 120x120mm em madeira da Lapónia laminada colada e impregnada com 
acabamento de pintura e cabeçotes de protecção em plástico HDPE. Peças metálicas em aço galvanizado a 
quente com tratamento especial de pintura “Lappcoat”. Mola em espiral em aço galvanizado a quente, sob 
jacto de areia em zinco de epoxi e aço pintado com tinta em pó. Assento em laminado de madeira de pinho 
nórdico.Parafusos e outros acessórios de fixação em aço inoxidável. Opções de cores: JOY (madeira castanho 
RAL 8025, partes metálicas rosa RAL4003), ACTIVE (madeira cinzento RAL 7046, partes metálicas azul 
turquesa RAL690-2), SLOW (madeira castanho escuro RAL 8019, partes metálicas verde lima RAL 250-3) ou 
SOLID (madeira castanho RAL 8025, partes metálicas cinza RAL 9022).
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