
Baloiço metálico de grupo, composto por 6 postes inclinados, 2 traves superiores, 1 pórtico com 2 fixadores 
de correntes para fixação de um assento ref.ª 000226 ou 000228 (adquirido á parte, não incluído no valor), 
e 1 pórtico com 2 fixadores de correntes e 1 assento inclusivo tipo “cesto”, ref.ª 910674, com cordas de 
segurança nos dois lados. Para fixação em sapatas de betão, ou de superfície fixo a uma laje de betão com 
bucha metálica.

DESCRIÇÃO

Peças metálicas em aço galvanizado a quente com tratamento especial de pintura “Lappcoat” na cor 
cinzenta. Parafusos e outros acessórios de fixação em aço inoxidável. Rolamentos de aço inoxidável 
moldado passivado contra a corrosão. Assento com estrutura em tubo de aço galvanizado com revestimento 
de membrana de absorção de choque, finalizado com corda resistente a intempéries, protegida contra UV, 
torcida ao redor do tubo. Cesto em corda reforçada em aço de 16 mm. Cordas de suspensão reforçadas a aço 
de 16 mm e corrente de aço inoxidável.
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BALOIÇO CERIUM INCLUSIVO

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.


