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REF. P14TF03
STRAWBERRY ACTIVITY

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.

STRAWBERRY ACTIVITY

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

FICHA DE PRODUTO
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Descrição / Description
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Produto / Product

DESENHO Nº

Confidencialidade e Propriedade Intelectual

Confidentiality and Intellectual Property

2021-02-01

P14TF03_FP001

P14TF03
ALTURA MÁXIMA DE QUEDA
MAXIMUM FALL HEIGHT

7595

4937

5671

2204

2747

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.

Centro de actividades temático PLAY IN ART® by PLAY PLANET alusivo às frutas e alimentação saudável. 
Composto por 2 casas de brincar com a forma 3D de um morango gigante, unidas entre si por um túnel 
de polietileno. Uma das casas inclui um banco corrido ao longo de toda a parede no interior e um módulo 
áudio interativo com sistema de produção de conteúdos áudio. Não necessita de energia elétrica: o sistema 
de produção de som é ativado rodando o disco embutido no interior da estrutura. Inclui um cartão com 
conteúdo de áudio pré-programado, contudo o cliente poderá adicionar os seus próprios ficheiros de MP3, 
personalizando o sistema. Ecológico, com recurso a energia humana, sem necessidade de ponto de energia, 
durável e seguro. A outra casa inclui uma entrada redonda e pode ser usada com piscina de bolas coloridas 
ou como casa de brincar e esconderijo. Para estímulo sensorial e cognitivo, brincadeira livre, esconder, 
gatinhar, socializar, role play e como elemento decorativo de arte urbana.   
 
    
   

DESCRIÇÃO

Estrutura interior em tubo metálico. Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster com acabamento 
de pintura com tinta acrílica de 2 componentes. Túnel 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. Janelas em acrílico. Sistema interativo 
composto por Minicomputador Pcb com micro chips, 12V, em conformidade Rohs e de acordo com as 
Normas Europeias; Altifalante à prova de água com membrana plástica e poliéster de preservação (Mylar), 
8 Watt; Fonte de energia em aço estrutural st37 com acabamento de poliuretano em pó; Roda giratória em 
aço St37 com acabamento de poliuretano em pó    
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