
Popis

Doporučený věk Neurčeno

Zatravňovací deska (dopadová plocha pro veřejná dětská

 m x  mMinimální prostor

DP-DG-001Typ výrobku

Zatravňovací  desky  jsou  vyrobené  z  recyklovaného  plastu  a  jsou  do  sebe  spojeny  zámky.  Výhodou  recyklovaného  plastu  je
ochrana proti uklouznutí a odolnost vůči UV záření. Desky zabraňují vyšlapání trávníku, prorůstající trávník se udržuje standardně
sekačkou na trávu.
Postup  instalace: K  instalaci  zatravňovací  zámkové  desky  není  potřeba  žádné  speciální  nářadí,  desky  se  snadno  tvarují  do
požadovaného  rozměru.  Pod  zatravňovací  zámkovou  desku  je  nutno  položit  plastovou  síť  (součástí  dodávky),  která  zabraňuje
zatlačení  desek  do  terénu.  Následně  se  na  plastovou  síť  umístí  zatravňovací  zámkové  desky,  které  se  jednoduchým  způsobem
zámky spojují do sebe. Na okrajích dopadové plochy se zatravňovací zámkové dlaždice zajistí kolíčky.
Upozornění  pro prozovatele: Zatravňovací  desky  mohou  po  položení  vykazovat  výškové  nerovnosti,  a  to  v  závislosti  na  profilu
podkladu.  Tyto  případné  výškové  nerovnosti  u  zatravňovacích  desek  tak  nejsou  vadou  díla.  Dále  zhotovitel  upozorňuje,  že
zatravňovací desky nelze mj. instalovat na čerstvou nezhutněnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Zatravňovací
desky se tak mohou instalovat jen na posekaný trávník a pevný podklad. Zatravňovací deska plní svoji výrobcem udávanou funkci
dopadové  plochy  jen  případě,  kdy  se  na  ní  nachází  a  prorůstá  jí  celistvá  udržovaná  travnatá  plocha.  Zatravňovací  deska  bez
následné  celistvé  travnaté  plochy  na  ní,  neplní  funkci  dopadové  plochy  v  rozsahu  uváděné  výrobcem.  Za  celistvou  travnatou
plochu a její udržování odpovídá vždy objednatel, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Materiál

Povrchová úprava

Rozměr zařízení d. š. v.: 1 m x 1 m x 0,02 m
Výška volného pádu:

Dopadová plocha:
Určení:
Dostupnost náhradních dílů:
Certifikát shody s normou:

3 m

do výšky pádu 3 m
exteriér
dodá výrobce
ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a
produkty  na  nich  vyobrazené  se  mohou  lišit  od  zboží,  které  je  ve  skutečnosti  v konkrétní  době  dodáváno.  Dále  si  vyhrazujeme  právo  na  tiskové  chyby  a
nepřebíráme  žádnou  zodpovědnost  za  jejich  možné  následky.  Jinak  platí  naše  všeobecné  obchodní  podmínky.

Zatravňovací deska - recyklovaný plast

Součástí dodávky: zatravňovací pletivo, instalační kolíčky (2 ks/1 m2).
U zatravňovací desky, je nutné zkontrolovat, aby se na ní nacházela a prorůstala jí celistvá udržovaná travnatá plocha, v případě
nedodržení uvedeného, povrchy tlumicí pád neplní svoji funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem.
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