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REF. P16TF16
ACORN HOUSE

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, com a forma 3D de uma bolota gigante. Inclui um 
painel de jogo, redondo e rotativo, para fixação a parede interior e um banco de grupo para descansar. Para 
jogar é necessário rodar o labirinto de forma a movimentar a joaninha pelo prado. Para estímulo sensorial 
e cognitivo, para treino da reação e motricidade, para jogar, socializar e como elemento decorativo de arte 
urbana.    
   
   

DESCRIÇÃO

Estrutura exterior em fibra de vidro e resina poliéster, reforçada no interior com tubo metálico e 
acabamento de pintura acrílica de 2 componentes. Estrutura em MDF com moldura vermelha, percursos 
com faixas recortadas e partes móveis em plástico. Painel protegido por uma robusta chapa de acrílico para 
maior segurança, e com acabamento antibacteriano.    
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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 
violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos 
de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a 
responsabilidade civil e criminal.

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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Produto / Product

ALTURA MÁXIMA DE QUEDA
MAXIMUM FALL HEIGHT

P16TF16

Área de Segurança / Safety Area

0,00 m2
Área Livre / Free Area

Descrição / Description

FICHA DE PRODUTO

0,30 m

-
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DESENHO Nº

1/75 - A4

Alterado por / Modified by
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