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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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Descrição / Description

FENCE EXCITED

S14C19

927

122

1000

Módulo de Vedação PLAY IN ART® by PLAY PLANET com 1m de comprimento, composto por 9 postes 
tubulares tamponados desencontrados em ziz zag, mas cumprindo as distâncias de segurança em 
conformidade com a EN1176, embutidos numa calha, a qual deverá ficar enterrada em sapata de betão 
com 150mm de profundidade. Disponível em várias cores RAL conforme pedido (nota: metalizados e cores 
especiais com acréscimo de preço). Ideal para espaços de jogo e recreio, jardins e outros locais públicos.  
  
   

DESCRIÇÃO

Estrutura em aço carbono, tubo Ø50x2 c/ base em tubo RT 150x50x4mm, com tratamento anticorrosivo por 
galvanização e posteriormente termolacada com poliéster na cor RAL escolhida (topos sem arestas vivas).  
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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.


