
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИНТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ , 
ПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖ АНЕ НА СЪОРЪЖ ЕНИЕТО 

Производител: Робифорест ЕООД 

Серия: Тематични и к ули за големи 6+ 

Сериен номер: RF1.3 

 

 

 Продуктов код:     RF1.3 
 Максимална височина на падане:  150 cm 
 Височина на структурата:   457 cm 

 Възрастова група:    4 + 
 Допустим брой деца:    18 
 Приблизително тегло:   650 kgs 
 Зона на сигурност:    52.8 m2 
 Метод на монтаж:    фундиране 
 Подемна техника:    да     
 Брой монтажници:    6 
 Ценови диапазон:    G 
 Подходящ вид настилка:  муулч, пясък, гумени плочи, трева, саморазливна гума 
 Сертификация:     EN 1176 



 
 

Игрова стойност:  социализиране, пързаляне, пълзене, промушване, ролеви игри,  баланс, 

почивка, ек спериментиране и др.  

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ И ЗОНА ЗА СИГУРНОСТ  

 

 

 

DWG link  :  http://robiforest.com/product/48/srednovek ovni -kuli-sas-zatvoren-most/bg 



 
ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

1. Палисади - 4, 5, 6 м. с диаметри 8-12, 12-16 и 16+ см. Палисадите всъщност представляват 
самия ствол на дървото, най често първа или втора секция. За целите на нашето производство се 
премахва кората и беловината до достигане на "твърдо дърво", което на практика е толкова 
здраво и плътно, че не се нуждае от консервиране или третиране с каквито и да било химикали, 

което прави изделията допълнително ЕКО и НАТУРАЛНИ. Дървото започва, само след 
няколко години, да събира танин, робинетин, диробинетин, които субстанции запушват 
"кръвоносната система" на дървото, запазвайки го от гниене. Натуралното запушване отлично 
отблъсква гъбички, фунги и спира източника на храна за дървояди и др. В течение на времето 
Робиня е доказала, че дори поставена под силен натиск, тя запазва своя стабилитет. Дори и след 
няколко години силна употреба, конструкциите остават здрави и с минимум следи от износване. 

 

2. Бичен материал с размери 14x3,5x250 cm, 10,5x7,5x300 cm и други талпи и летви с качество 
А, AB - до 30% влажност.  

 

КРЕПЕЖ НИ ЕЛЕМЕНТИ 

3. В зависимост от пазарите, на които реализираме нашата продукция ползваме поцинковани или 

неръждаеми крепежи на фирмите MARINA, WURTH, WASI  – сертификат. 

4.  За направата на мрежи и стълбички, ползваме алуминиеви и стоманени втулки, както и 

полиамидни конектори на Шведския производител POLYFIX – сертификат. 

За запресоване на алуминиевите втулки ползваме хидравлична преса с натиск 100 т.  

ПЪРЗАЛКИ 

5. Видовете пързалки, които предлагаме като част от съоръженията за игра биват два вида - 
метални, пластмасови. Пързалките от метал са направени от лист неръждаема стомана с 
дебелина 2 мм. Повърхността за пързаляне е прецизно заварена за страниците по метода на ТИГ 
заваряването, което прави заварката невидима, а изделието перфектно гладко. Този тип пързалки 



 
се предпочитат масово от нашите клиенти в Западна Европа и други части на света, поради това, 
че GRP пластмасата предизвиква наелектризиране в момента на пързаляне, което води до 
образуване на статично електричество и неприятно усещане за децата. Въпреки това за пазари 
като Българския, но не само, нашите клиенти предпочитат GRP стъклопластова пързалка поради 
по-малкото нагряване на повърхността и по-ниската цена. 

МОНТАЖ  

Монтажът се осъществява по два метода – чрез фундиране в земята или чрез анкериране.  
В първия случай следва да бъдат направени отвори в земята на определните места според 
предоставените технически листи на изделието. 
За да бъде анкерирано изделието следва да бъдат заработени армирани бетонни фундаменти на 
предварително посочените места или да бъде анкерирано към съществуваща бетонна плоча, която да 
има армировка в зоната на анкериране.    

 

ПОДДРЪЖ КА 

* Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението 
подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол. 

 - Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7- 10 дни за 
установяване на видими опасности.  

- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 
месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се 
извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на 
съоръженията за игра в резултат на тяхното износване 

. - Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на 
безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба. > В 
случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на 
установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката  за игра. 

 

 

Гр. София        Робифорест ЕООД 

/.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ 


