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REF. 0-31318-501
FÁBRICA DE AREIA L METAL

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 para brincadeiras com areia, composto por 8 postes de tubo de aço inoxidável. A fábrica 
desenvolve-se como um circuito de brincadeiras dividido em 5 zonas, em que o início se assinala por 
um mastro com bandeira. No primeiro posto existe uma mesa tipo piquenique com dois assentos, para 
brincadeiras livres com a areia, seguindo-se por um escorrega de areia. No terceiro posto existe um elevador 
de carga para transporte de areia, e na última zona encontra-se uma calha para descarga de areia com uma 
roda de areia, entre estes dois postos existe uma zona de estadia com um assento. Equipamento ideal para 
estímulo físico e sensorial e encorajar a interação social. Fixação ao solo em oito sapatas de betão com 60cm 
de profundidade.

DESCRIÇÃO

Postes em tubo de aço inoxidável com Ø120mm e 3mm de espessura, 
com cabeçotes em aço inoxidável, RAL 5015. Escorrega de areia em HPL. Mesa com 15mm de espessura 
e assentos com 20mm, tudo em HPL. Transportador de areia e bandeira em borracha, e restantes 
componentes de metal em aço inoxidável.
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