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The information contained in this document is confidential. 
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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.

Torre de actividades PLAY IN ART® inspirada na corrente artística “Modern Vintage”, composta por uma torre 
com a forma 3D de um ovo com vigias em policarbonato, acesso por uma rede inclinada de cordas e saída 
por um escorrega com 0,87m de altura. Para trepar, escorregar, socializar e como elemento decorativo de 
arte urbana. Disponível em várias cores RAL conforme pedido (nota: metalizados e cores especiais com 
acréscimo de preço).    
   

DESCRIÇÃO

Torre: Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster com reforço interior e pintura com tinta acrílica 
de 2 componentes. Janelas em acrílico. Escorrega com superfície de deslizamento de aço inoxidável com 
2 mm de espessura e suportes laterais de madeira laminada colada, encurvada e impregnada, com um 
acabamento de pintura. Poste em aço galvanizado a quente. Cordas e redes tipo Hércules com 6 filamentos 
de cabos de aço.    
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