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O nas
Vinci Play jest firmą, która sprawia, że w miastach i wioskach 
na całym świecie rozbrzmiewa dziecięcy śmiech.   

Projektujemy, produkujemy i montujemy w pełni bezpieczne, estetyczne i niezwykle atrakcyjne 
place zabaw. Stawiamy na piękne i pomysłowe wzornictwo, które stymuluje nieokiełznaną 
dziecięcą ciekawość i zachęca do wspólnej zabawy. Niemal 80 milionów dziewczynek i chłopców 
bawi się radośnie na urządzeniach Vinci Play w ponad 50 krajach. Zaufało nam tak wielu, gdyż 
każdego dnia dokładamy starań, aby dać dzieciom to, czego tak bardzo potrzebują – beztroską 
zabawę w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, a naszym klientom niezwykle trwałe, najwyższej 
jakości urządzenia objęte bezkonkurencyjną, 30-letnią gwarancją. Dzięki profesjonalnej postawie 
jesteśmy rzetelnym partnerem handlowym dla firm i instytucji, które szukają kompetentnego 
producenta placów zabaw. 

Nasze dwie fabryki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w tym roboty spawalnicze, lasery 
3D i 2D oraz wiele innych urządzeń umożliwiają sprawną i efektywną realizację zamówień. 
Zatrudniamy ponad 250 osób z całego świata i wszyscy mamy jeden cel: być świadkiem radości 
dzieci w bezpiecznym, inspirującym i bajecznie kolorowym otoczeniu.

80 mln  
zadowolonych  
dzieci

Wysoka jakość

Firma przyjazna  
środowisku

Ponad 50 krajów  
na całym świecie

Zaawansowane  
procesy  
produkcyjne

Do 30 lat gwarancji 
na komponenty

Zgodność  
z normami  
bezpieczeństwa

Certyfkaty  
ISO i TÜV
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Co nas  
wyróżnia
Zaawansowane procesy produkcyjne
Od projektowania, przez produkcję aż do wysyłki, na każdym etapie naszymi priorytetami są najwyższa jakość  
oraz bezpieczeństwo placu zabaw. W procesie produkcji stosujemy wyłącznie certyfikowane materiały, a wielostopniowy 
system kontroli jakości gwarantuje, że wszystkie elementy urządzeń, które opuszczają naszą linię produkcyjną spełniają 
restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy zapewniają wysoki standard produktów, 
niezawodną obsługę klienta oraz fachowy serwis urządzeń. Nowoczesny park maszynowy i zaawansowana organizacja 
produkcji umożliwiają 4-tygodniową realizację zamówień. Oferujemy także produkty z terminem realizacji 7 i 14-dniowym 
oraz produkty dostępne z magazynu.

Jesteśmy dumni, że dzięki stosowanym w naszej firmie surowym procedurom bezpieczeństwa i normom jakości możemy 
zagwarantować dzieciom, ich rodzicom i opiekunom beztroską zabawę oraz odpoczynek na placu zabaw.

Obsługa Klienta
Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w oparciu o najwyższe standardy współpracy, 
potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. Pracownicy działu starają się 
w możliwie najkrótszym czasie reagować na kierowane do firmy zapytania 
i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających nabywców. 
Gwarantujemy współpracę opartą na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz pełne 
wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, w okresie gwarancyjnym, a także 
po upływie tego okresu.

Dbałość o środowisko
Dbałość o środowisko naturalne jest istotnym aspektem naszej działalności 
biznesowej. Numer certyfikatu FSC® RINA-COC-000904: (numer licencji FSC® 
C163573) potwierdza użycie materiałów z właściwie zarządzanych lasów 
certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. We wszystkich 
naszych przedsięwzięciach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, 
w tym przy wyborze wykonawców i dostawców. Posiadamy certyfikat ISO 
14001:2015, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.
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Normy i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego wszystkie urządzenia 
Vinci Play są zgodne z europejską normą EN-PN 1176. Produkty posiadają również 
certyfikat TÜV Rheinland lub TÜV SÜD, co potwierdza ich bezpieczeństwo i wysoką 
jakość. Nasi wysokiej klasy specjaliści wspierają Klienta w procesie planowania 
placu zabaw, aby zagwarantować zgodność projektu z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa UE.

Kontrola jakości
Wszystkie elementy składające się na finalne urządzenie Vinci Play przechodzą 
wielofazową i precyzyjną kontrolę jakości, aby zapewnić zgodność z normą 
EN-PN 1176. Nasi specjaliści ds. jakości wykorzystują nowoczesne laboratorium, 
a także urządzenia i aparaturę pomiarową do oceny jakości materiałów 
na każdym etapie produkcji – od przyjęcia towaru od sprawdzonych 
kontrahentów, przez wszystkie etapy produkcji, aż po pakowanie i przygotowanie 
do wysyłki.
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Zaprojektuj  
swój plac zabaw!
Zaplanuj funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw z aplikacją 3D Planner. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji w zaledwie 5 minut 
stworzysz kilka wersji placu zabaw i wybierzesz tę najlepszą. Wgraj zdjęcie przestrzeni, którą dysponujesz i zapełnij ją 
urządzeniami Vinci Play. Zobacz jak Twój nowy plac zabaw będzie wyglądał o poranku, wieczorem i w różnych porach roku. 
Stworzone wizualizacje będziesz mógł wyeksportować do plików .jpg lub .png. Nasza aplikacja 3D wyliczy powierzchnię potrzebną 
do montażu urządzeń Vinci Play w oparciu o ich strefy bezpieczeństwa tak, aby Twój nowoczesny plac zabaw spełniał wszystkie 
wymogi EN-PN 1176.

ZOBACZ FILM!
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Drewno
Nasze drewno pochodzi z 

kontrolowanych hodowli dbających 
o bioróżnorodność i równowagę 

ekologiczną. Zrównoważona 
gospodarka leśna zapobiega 

niekorzystnym zmianom 
klimatycznym.

Plastik z odzysku
Zamieniliśmy zwykły plastik na 

surowiec wytwarzany ze zużytych 
lin i sieci rybackich. Wykorzystując 
„zielony plastik” ograniczamy ilość 
odpadów z tworzyw sztucznych na 

lądzie i w oceanach.

Odpady tekstylne
Nasze solidne słupy konstrukcyjne 
zrobione są ze zużytych tekstyliów i 
folii. Recykling ubrań i reklamówek 

to klucz do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i odpadów na 

wysypiskach śmieci.

Dbaj  
o planetę  
z Vinci Play
W Vinci Play chcemy, aby swobodna zabawa i radosny śmiech dzieci rozbrzmiewały w czystym, zielonym otoczeniu 
zarówno teraz, jak i za kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego stosujemy to, co najlepsze dla najmłodszych oraz środowiska 
naturalnego – innowacyjne surowce pochodzące z recyklingu post-konsumenckiego. Wykorzystując materiały z odzysku 
pomagamy ograniczyć spalanie i składowanie odpadów z tworzyw sztucznych, wspieramy także rozwój nowych 
technologii ich przetwarzania.

Poznaj nasze urządzenia Recycled

NISKA  EMISJA CO
2
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Konsument

Sortowanie  
odpadów

Wtórne zasoby  
naturalne

Gromadzenie  
odpadów

Rozwiązania  
Vinci Play

Wybieraj mądrze
Teraz wspólnie możemy zadbać, aby obecne i przyszłe 
pokolenia dorastały w bezpiecznym dla zdrowia otoczeniu. 
Wybierając urządzenia Recycled zbudujesz ekologiczny 
plac zabaw składający się z elementów konstrukcyjnych 
wykonanych z odpadów post-konsumenckich.

Nasze „zielone” place zabaw kryją w sobie zużyte tekstylia, 
folie oraz sieci rybackie. W ten sposób z odpadów, które 
wcześniej zanieczyszczały glebę i powietrze, teraz tworzymy 
wesołe eko-miejsca dla kreatywnej zabawy. Urządzenia 
Recycled są nie tylko neutralne dla klimatu, ale także bardzo 
trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.

Place zabaw wpisujące się w zasady gospodarki o obiegu 
zamkniętym to nasz cel, do którego wytrwale dążymy. 
Dlatego wybieramy dostawców surowców, którzy odzyskują 
i przetwarzają odpady post-konsumenckie minimalizując ich 
negatywny wpływ na środowisko. Ekologiczne place zabaw  
to wybór z myślą o zdrowej przyszłości dla nas wszystkich.

Poznaj nasze urządzenia Recycled
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Dbamy  
o dobro środowiska
Od lat produkujemy elementy konstrukcyjne placów zabaw bazując na nowoczesnych technologiach przetwarzania odpadów 
z tworzyw sztucznych. Już od 2014 roku rdzenie wszystkich płyt HDPE tworzących nasze urządzenia zabawowe wykonane są 
w 100% z materiałów pochodzących z recyclingu.  Z kolei konstrukcje drewniane placów zabaw Vinci Play powstają z drewna 
pozyskanego z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. W ten sposób wspieramy równowagę ekologiczną naszej 
planety. Urządzenia Recycled świetnie wpisują się w globalne działania na rzecz zachowania czystości lądów i oceanów oraz 
ochrony cennych zasobów Ziemi. Segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich przetwarzanie na eko-surowce są ważnym 
elementem na drodze do „zielonej” przyszłości naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Poznaj eko-metody Vinci Play:

Daszki, osłony i elementy manipulacyjne są wykonane z paneli HDPE, które 
powstają z przetworzonych sieci i lin oceanicznych.

Słupy konstrukcyjne urządzeń wspinaczkowych są wykonane z wysoce  
wytrzymałego surowca, który powstaje z przetworzonych tekstyliów i folii.

Stosując surowe drewno robinii akacjowej, bez żadnych środków chemicznych 
w postaci impregnatów i farb, przyczyniamy się do redukcji emisji CO2.

Drewniane elementy placów zabaw są wykonane z drewna pochodzącego od certyfikowanych 
dostawców zarządzających lasami w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.
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Poznaj nasze  
ekologiczne rozwiązania

Surowce zrównoważone
Ekologiczny plac zabaw w 100%? Z nami jest to możliwe. Już  

nie tylko słupy konstrukcyjne, ale także zielone panele HDPE,  
z których budujemy daszki, osłony oraz inne elementy konstrukcyjne 

i manipulacyjne urządzeń Recycled, wyprodukowane są z surowca 
pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu liny i sieci rybackie  

nie zaśmiecają już oceanów i lądów, lecz stanowią solidny budulec 
naszych eko paneli HDPE. W ten sposób stajemy się częścią cyrkularnych 

rozwiązań dla czystego środowiska naturalnego  
i przyszłości nas wszystkich.

Drewno pochodzące ze 
zrównoważonej gospodarki leśnej
Przyjemne w dotyku, dobrej jakości drewno 
jest podstawą przyjaznego dzieciom i dorosłym placu 
zabaw.  Budując z drewna nie chcemy szkodzić naturze, 
dlatego nasze drewno pochodzi z certyfikowanych hodowli 
prowadzonych w oparciu o zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Wybieramy dostawców, którzy pozyskują 

drewno w taki sposób, aby nie zmniejszać zasobów lasów  
i zachować ich bioróżnorodność.

Urządzenia z recyklingu
Od lat dążymy do tego, aby każdy element placów zabaw Vinci 

Play był bezpieczny dla dzieci i środowiska naturalnego. Nasze 
słupy konstrukcyjne są wykonane z eko-surowca, który 
powstaje w oparciu o nowatorską technologię przetwarzania 
zużytej odzieży i folii.  Ten wysoce wytrzymały, 
ekologiczny materiał z powodzeniem zastępuje 
tworzywa sztuczne w konstrukcjach wieżowych 
i drabinkowych. Dzięki temu ograniczamy 
ilość odpadów tekstylnych i foliowych  

na wysypiskach i w spalarniach, 
redukując tym samym emisję 

dwutlenku węgla do atmosfery.
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Drewno z Robinii
Drewno Robinii akacjowej zawiera naturalne 

oleje zabezpieczające drewno, dlatego 
wykorzystujemy je w naturalnej formie.

Słupki z kompozytu
Słupki wykonane w 100% z recyklingu 

odpadów konsumenckich, głównie odzieży.

Panele HPL
Panele HPL są odporne na czynniki chemiczne  

i biologiczne, promienie UV oraz zmieniające się 
warunki atmosferyczne. Posiadają certyfikat PFEC.

Słupki z drewna
Drewno pozyskiwane jest z lasów 
zarządzanych zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne panele HDPE
Przyjazne dla środowiska, zielone  

panele HDPE wykonane w 100% z recyklingu  
odpadów oceanicznych takich jak sieci rybackie.

HDPE z rdzeniem  
z recyklingu

99% kompozyt 
 z recyklingu

Niska emisja  
dwutlenku węgla

100% HDPE  
z recyklinguPoznaj nasze 

urządzenia 
Recycled
Z troski o przyszłość dzieci i kolejnych pokoleń zrodziła się idea,  
aby nasze klasyczne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych 
zastąpić materiałami pochodzącymi z recyklingu post-konsumenckiego.  
W rezultacie stworzyliśmy grupę produktów Recycled, bazujących  
w 100% na surowcach wtórnych. 
Wieże, zjeżdżalnie, drabinki, piaskownice, panele edukacyjne, bujaki  
na sprężynach, huśtawki oraz elementy uzupełniające plac zabaw takie 
jak ławki i kosze na śmieci – wszystko wyprodukowane  
z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Z czego składają się nasze ekologiczne place zabaw

Podesty ze sklejki
Antypoślizgowa, wodoodporna sklejka, pokryta powłoką 
fenolową z nadrukiem na powierzchni w kształcie plastra 

miodu. Posiada certyfikat PFEC.
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30 lat gwarancji
Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych 
stalowych i ze stali nierdzewnej

Wybrane okresy gwarancji:

15 lat gwarancji
Wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń ruchomych; 
elementy konstrukcyjne z drewna Robinii

10 lat gwarancji
Wytrzymałość strukturalna elementów  
z płyt HDPE i HPL

5 lat gwarancji
Odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo  
i malowanej proszkowo, odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Jakość i gwarancja
O najwyższą jakość naszych produktów dbają doświadczeni specjaliści oraz wysokiej jakości materiały. Dlatego też możemy 
zaoferować naszym klientom wieloletnią gwarancję bezawaryjnego i w pełni bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. 
Świadczymy również usługi pogwarancyjne. Zamówienia na większość części zamiennych realizujemy w ciągu 48 godzin.

Słupy konstrukcyjne Recycled wykonane są z kompozytu – nowatorskiego surowca, który powstał ze zużytych ubrań i folii.  
Z kolei osłony, daszki i elementy manipulacyjne, zbudowane z paneli HDPE, wyprodukowano z odpadów oceanicznych - lin  
i sieci rybackich. Zarówno słupy konstrukcyjne, jak i elementy z eko-paneli HDPE odznaczają się wysoką odpornością na zmienne 
warunki atmosferyczne, dzięki czemu są bardzo trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.

Nie wchłania  
wody

Nie gnije  
i nie koroduje

Odporny na 
powstawanie glonów

Odporny na 
promieniowanie UV

Więcej informacji dotyczących innych okresów gwarancyjnych dla wybranych elementów - dostępne na życzenie w Karcie Gwarancyjnej.

Jakość i gwarancja

Trwały  
jak stal

Wytrzymała 
powierzchnia
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Integracyjny plac zabaw 
o niższym śladzie węglowym

WOODEN WD1433C11Q s. 31

SPRING 0630C11Q s. 40

SOLO WD1482C11Q s. 33

WOODEN WD1551C11Q s. 31

WOODEN WD1552C11Q s. 31

HOOP 0703-1 s. 42

SWING ST0511 s. 42

NISKA  EMISJA CO
2
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10WOODEN WD1437C11Q s. 26

WOODEN WD1505C11Q s. 27

SOLO WD1427C11Q s. 32

PARK 0924C11Q s. 44

PARK 0934C11Q s. 44

PARK 0940 s. 44
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PARK 0934C11Q s. 44

PARK 0924C11Q s. 44

CLIMBOO 0417-1 s. 38

WOODEN WD1449C11Q s. 28

CLIMBOO 0499C11Q s. 38

HOOP 0712C11Q s. 42

Plac zabaw o niskiej 
emisji dwutlenku węgla

NISKA  EMISJA CO
2
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9SOLO WD1443C11Q s. 37

WOODEN WD1405C11Q  s. 28

WOODEN WD1452C11Q s. 29

SOLO 0685C11Q s. 3610
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ROBINIA RB1393 s. 55

ROBINIA RB1366 s. 55

ROBINIA RB1339 s. 55

ROBINIA RB1219 s. 53

ROBINIA RB2866 s. 51

ROBINIA RB1338 s. 55

Naturalny plac zabaw  
z wodą i piaskiem

NISKA  EMISJA CO
2
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7 8ROBINIA RB2867 s. 51 ROBINIA RB1223 s. 54

nowości na 

2022 rok!

sprawdź  

nasze

s. 47
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PARK 0924C11Q s. 441 PARK 0934C11Q s. 44 2403C s. 612 3

Stadion sportowy  
o niższym śladzie węglowym

NISKA  EMISJA CO
2
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RB2301

RB1117

RB2323

RB2399

RB1111

RB1108

4

5 7 9

6 8

s. 56

sprawdź  

nową serię
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Nowoczesny plac zabaw

Nowoczesny design idealnie komponujący się z przestrzeniami miejskimi
Seria QUBIX wykonana z najwyższej jakości materiałów, wypełniona elementami sprawnościowymi i atrakcyjnymi grafikami – 
to miejsce do rozwijania koordynacji ruchowej przy jednoczesnym zapewnieniu dużej ilości zabawy.

Produkty dostępne  
w pierwszym kwartale 2023 r.

Nowa 
seria!
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Specjalne rysunki wykonane przez naszych kreatywnych grafków
Unikalne i niebanalne ilustracje nadrukowane na poliwęglanie dostosowują serię do wymagań indywidualnych koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego, dzięki czemu każda wieża zyskuje nowe oblicze i pasuje do dowolnego, nawet najbardziej wymagającego projektu.

sprawdź naszą  

nadchodzącą serię

s. 62



vinci play | Seria Wooden recycled

26

Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1503C11Q 342 cm 336 cm 247 cm 1 - 8 25 33,8 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -     

WD1403C11Q 204 cm 139 cm 170 cm 3 - 14 7 18,8 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

WD1437C11Q 349 cm 173 cm 103 cm 1 - 8 15 27,3 m2 <60 cm - - -     

WD1401C11Q 97 cm 96 cm 139 cm 1 - 8 4 13,8 m2 60 cm - - -     

WD1402C11Q 166 cm 99 cm 191 cm 1 - 8 6 15,6 m2 <60 cm - 35 cm -     

WD1407C11Q 260 cm 270 cm 280 cm 3 - 14 13 27,5 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

Seria Wooden teraz z Recyklingu!
Seria WOODEN w nowej odsłonie. Zamieniliśmy 
konstrukcje urządzeń ze znanej i lubianej serii wykonane  
z lakierowanego drewna na opcję z Recyklingu.

Różnorodne panele edukacyjne i sensoryczne  
w połączeniu z ruchomymi elementami sprawią dzieciom 
wiele radości i wzbudzą duże zainteresowanie.

Przyjazny dla środowiska sprzęt z Recyklingu z tej serii 
stymuluje wszechstronny rozwój fizyczny dziecka,  
a także pozwala na wspólną zabawę dużej grupie pociech 
w tym samym czasie. Dzięki temu dziecko uczy się jak 
nawiązywać relacje z równieśnikami  i jak pracować w 
zespole.

Seria Wooden recycled

WD1403C11Q

WD1401C11Q
WD1402C11Q

WD1503C11Q

WD1437C11Q WD1407C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1434C11Q 215 cm 145 cm 280 cm 1 - 8 7 19,5 m2 90 cm 90 cm 59, 90 cm -     

WD1436C11Q - 360 cm 315 cm 280 cm 1 - 8 14 30,4 m2 90 cm 59, 90 cm 59, 90 cm -     

WD1505C11Q 652 cm 556 cm 277 cm 1 - 8 58 60,9 m2 90 cm 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -     

WD1504C11Q 440 cm 451 cm 367 cm 3 - 14 29 43,4 m2 180 cm 120, 150 cm 35, 120, 150, 180 cm -     

WD1506C11Q 821 cm 811 cm 277 cm 1 - 8 90 94,5 m2 90 cm 59, 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -     

WD1501C11Q - 218 cm 224 cm 277 cm 1 - 8 9 21,7 m2 90 cm 90 cm 40, 90 cm -     

WD1502C11Q 247 cm 213 cm 307 cm 1 - 8 11 22,9 m2 120 cm 120 cm 120 cm -     

Seria Wooden recycled

NISKA  EMISJA CO
2

WD1501C11Q

WD1505C11Q

WD1506C11Q

WD1434C11Q

WD1504C11Q

WD1436C11Q

WD1502C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1405C11Q 328 cm 245 cm 337 cm 3 - 14 13 26,4 m2 150 cm 150 cm 150 cm -     

WD1404C11Q - 314 cm 150 cm 307 cm 3 - 14 7 22,4 m2 120 cm 120 cm 120 cm -     

WD1406C11Q - 316 cm 252 cm 310 cm 3 - 14 11 26,2 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -     

WD1408C11Q 365 cm 290 cm 310 cm 3 - 14 13 31,1 m2 120 cm 120 cm 90, 120 cm -     

WD1409C11Q - 460 cm 355 cm 340 cm 3 - 14 19 38,3 m2 190 cm 150 cm 90, 150 cm -     

WD1449C11Q - 322 cm 278 cm 367 cm 3 - 14 16 28,5 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -     

WD1438C11Q 328 cm 474 cm 307 cm 3 - 14 12 38,1 m2 130 cm 120 cm 120 cm -     

WD1410C11Q - 405 cm 335 cm 370 cm 3 - 14 23 41,2 m2 220 cm 150 cm 150, 180 cm -     

WD1404C11Q WD1406C11Q

WD1438C11Q

WD1405C11Q

WD1408C11Q WD1409C11Q

WD1410C11QWD1449C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1411C11Q 563 cm 357 cm 367 cm 3 - 14 30 47,4 m2 180 cm 150 cm 120, 150, 180 cm -     

WD1412C11Q 565 cm 424 cm 367 cm 3 - 14 31 50,2 m2 210 cm 90, 180 cm 90, 120, 150, 180 cm -     

WD1413C11Q 627 cm 319 cm 340 cm 3 - 14 51 56,2 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -     

WD1439C11Q - 306 cm 230 cm 230 cm 3 - 14 17 29,9 m2 220 cm - 120, 150 cm -     

WD1450C11Q 535 cm 510 cm 235 cm 7 - 16 31 45,3 m2 220 cm 120, 150 cm 120, 150 cm -     

WD1451C11Q - 427 cm 206 cm 260 cm 7 - 16 14 33,2 m2 250 cm - 150, 180 cm -     

WD1452C11Q - 528 cm 428 cm 260 cm 7 - 16 31 46,5 m2 250 cm  - 150, 180 cm -     

NISKA  EMISJA CO
2

WD1411C11Q
WD1412C11Q

WD1450C11Q

WD1413C11Q

WD1452C11QWD1451C11QWD1439C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1414C11Q 395 cm 330 cm 260 cm 3 - 14 21 31,4 m2 90 cm 90 cm 90 cm -     

WD1415C11Q 615 cm 395 cm 290 cm 3 - 14 34 47,5 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -     

NISKA  EMISJA CO
2

WD1415C11QWD1414C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
zjeżdżalni

Wyokość  
podestów

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1433C11Q 300 cm 275 cm 250 cm 1 - 8 14 25,1 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -     

WD1581C11Q 1100 cm 525 cm 485 cm 3 - 14 52 74,6 m2 150 cm 90, 150 cm 35, 90, 120, 150 cm -     

WD1418-1C11Q 1575 cm 805 cm 490 cm 3 - 14 120 134,5 m2 180 cm 120, 150, 180* cm 120, 150, 180 cm -     

WD1580C11Q 1285 cm 740 cm 490 cm 3 - 14 82 98,3 m2 180 cm 120, 150, 180 cm 120, 150, 180 cm -     

WD1550C11Q 386 cm 336 cm 260 cm 1 - 12 28 33,3 m2 90 cm 90 cm 40, 90, 120 cm -  -

WD1551C11Q 292 cm 220 cm 214 cm 1 - 8 12 25,3 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm -  -

WD1552C11Q 244 cm 100 cm 184 cm 1 - 8 10 19,9 m2 < 60 cm - 35 cm -  -

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.

WD1433C11Q

WD1418-1C11Q

WD1581C11Q

WD1580C11Q

WD1550C11Q WD1551C11Q WD1552C11Q
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Raj dla maluchów!
Seria SOLO to raj dla przedszkolaków, gdzie króluje 
piasek, woda, dźwięk i ruch.

Swobodna zabawa rozwija w dzieciach naturalną 
kreatywność, zachęca do eksperymentów i wyzwala 
chęć współpracy z innymi.

Bogactwo kolorów, elementy manualne, dźwiękowe 
oraz panele edukacyjne stymulują zmysły 
wszechstronnie pobudzając rozwój intelektualny.

Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

0824C11Q 188 cm 141 cm 155 cm 1 - 8 13 17,6 m2 < 60 cm - -   -

WD1455C11Q 348 cm 171 cm 191 cm 1 - 12 23 28,6 m2 < 60 cm -     

WD1427C11Q 167 cm 97 cm 114 cm 1 - 8 5 14,5 m2 < 60 cm -     

0800C11Q 30 cm 30 cm 40 cm 1 - 12 1 8,7 m2 < 60 cm - -     

WD1456C11Q 145 cm 62 cm 170 cm 1 - 12 5 13,7 m2 < 60 cm -   -

WD1416C11Q - 415 cm 165 cm 140 cm 1 - 12 11 27,0 m2 < 60 cm -     

WD1482C11Q 139 cm 139 cm 78 cm 1 - 12 8 17,3 m2 < 60 cm -     

WD1457-1C11Q - 380 cm 210 cm 35 cm 1 - 12 11 32,7 m2 < 60 cm -   -

Seria Solo recycled

0824C11Q

WD1427C11Q

WD1456C11Q

WD1455C11Q

WD1482C11Q WD1457-1C11QWD1416C11Q

0800C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1458C11Q - 258 cm 258 cm 28 cm 1 - 12 16 29,2 m2 < 60 cm -     

WD1429C11Q - 254 cm 221 cm 28 cm 1 - 12 9 21,8 m2 < 60 cm -     

0801-1C11Q - 178 cm 178 cm 30 cm 1 - 12 11 20,9 m2 < 60 cm -     

0802-1C11Q - 323 cm 287 cm 43 cm 1 - 12 18 29,1 m2 < 60 cm -     

Seria Solo recycled

NISKA  EMISJA CO
2

0801-1C11QWD1429C11QWD1458C11Q 0802-1C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

0810C11Q - 168 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 5 16,5 m2 < 60 cm - -     

0811C11Q - 143 cm 92 cm 74 cm 3 - 12 4 15,4 m2 < 60 cm - -     

0812C11Q - 130 cm 89 cm 96 cm 3 - 12 4 14,8 m2 90 cm - -     

0813C11Q - 143 cm 94 cm 165 cm 3 - 12 6 15,4 m2 < 60 cm - -     

0825C11Q - 734 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 20 38,6 m2 90 cm - -     

NISKA  EMISJA CO
2

0811C11Q

0825C11Q

0810C11Q

0812C11Q

0813C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1467C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1468C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1469C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -     

WD1470C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1471C11Q 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1472C11Q 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -  

WD1473C11Q 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1474C11Q 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 2 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1475C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1476C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1477C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1478C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

WD1560C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1561C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1562C11Q 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -     

WD1563C11Q 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1564C11Q 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -     

WD1565C11Q 84 cm 10 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -     

WD1473C11Q WD1476C11Q

WD1564C11QWD1562C11QWD1561C11QWD1560C11Q

WD1474C11Q WD1477C11Q

WD1565C11Q

WD1475C11Q WD1478C11Q

WD1563C11Q

WD1467C11Q WD1470C11QWD1468C11Q WD1471C11QWD1469C11Q WD1472C11Q
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Kod produktu Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Konstrukcja Panele
stal drewno recykling HDPE HPL

0685C11Q - 84 cm 79 cm 123 cm 3 - 12 2 11,5 m2 < 60 cm - -  -

0817C11Q - 120 cm 50 cm 59 cm 3 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm - -     

0816C11Q - 94 cm 87 cm 60 cm 3 - 12 3 11,9 m2 < 60 cm - -     

NISKA  EMISJA CO
2

0685C11Q

0816C11Q0817C11Q
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Kod  
produktu

Długość Szerokość Wysokość (A) Wiek
Ilość 

użykow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokość 
ślizgu (B)

Długość 
ślizgu (C)

Podest (D)
Konstrukcja Panele

stal drewno recykling HDPE HPL

WD1440C11Q - 168 cm 84 cm 141 cm 1 - 8 3 15,8 m2 < 60 cm 59 cm 88 cm 35 cm -     

WD1441C11Q - 203 cm 84 cm 171 cm 1 - 8 3 16,7 m2 < 60 cm 90 cm 135 cm 35 cm -     

WD1442C11Q - 239 cm 84 cm 201 cm 3 - 14 3 17,9 m2 < 60 cm 120 cm 180 cm 35 cm -     

WD1443C11Q - 285 cm 84 cm 231 cm 3 - 14 3 19,5 m2 < 60 cm 150 cm 240 cm 35 cm -     

WD1444C11Q - 321 cm 84 cm 261 cm 3 - 14 3 20,8 m2 < 60 cm 180 cm 285 cm 35 cm -     

WD1445C11Q - 358 cm 84 cm 291 cm 3 - 14 3 22,1 m2 < 60 cm 210 cm 330 cm 35 cm -     

WD1446C11Q - 515 cm 84 cm 380 cm 3 - 14 3 26,8 m2 < 60 cm 300 cm 513 cm 35 cm -     

WD1447C11Q - 635 cm 84 cm 480 cm 3 - 14 3 31,1 m2 < 60 cm 400 cm 670 cm 35 cm -     

WD1448C11Q - 755 cm 84 cm 581 cm 3 - 14 3 35,2 m2 < 60 cm 500 cm 826 cm 35 cm -     

WD1440C11Q

WD1441C11Q
WD1442C11Q

WD1443C11Q
WD1444C11Q

WD1448C11Q

WD1447C11Q

WD1446C11Q

WD1445C11Q
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Zobacz także urządzenia z serii CLIMBOO na: www.vinci-play.com

Kod  
produktu

Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba 

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Wysokoś 
podestów

Konstrukcja Warianty kolorystyczne
stal drewno recykling HDPE / HPL liny

WD1463C11Q - 536 cm 316 cm 230 cm 7 - 16 52 60,4 m2 220 cm 150 cm -   /    

WD1459C11Q - 102 cm 84 cm 104 cm 1 - 12 1 13,5 m2 < 60 cm - -   /    

WD1461C11Q - 535 cm 306 cm 140 cm 3 - 14 28 44,7 m2 < 60 cm 29, 59 cm - - -

WD1462C11Q - 240 cm 233 cm 230 cm 3 - 14 23 33,9 m2 220 cm 120 -   /    

WD1460C11Q - 232 cm 87 cm 110 cm 1 - 8 7 16,7 m2 99 cm - - - -

0499C11Q - 135 cm 185 cm 45 cm 3 - 14 4 19,2 m2 < 60 cm - -     / -

WD1419C11Q - 310 cm 306 cm 230 cm 3 - 14 11 31,2 m2 220 cm - - - -

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj
Seria CLIMBOO to urządzenia, które rozwijają 
sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, 
zwiększając ich wiarę we własne możliwości. 
Rozmaite drabinki i ścianki wspinaczkowe  
o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają 
mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania 
równowagi. 
Seria CLIMBOO to idealne miejsce do organizacji zabaw 
z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym 
wyzwaniom fizycznym towarzyszy maksymalne 
bezpieczeństwo.

Seria Climboo recycled

NISKA  EMISJA CO
2

WD1460C11Q

WD1461C11Q

WD1463C11Q

WD1462C11Q

WD1419C11Q
0499C11Q

WD1459C11Q

171604210417-1



Seria Climboo recycled
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Kod  
produktu

Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba  

użytkowników
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Panele
HDPE HPL

0627C11Q - 493 cm 431 cm 45 cm 3 - 14 27 45,4 m2 < 60 cm    -

0615-1C11Q - 62 cm 43 cm 80 cm 1 - 12 1 10,5 m2 < 60 cm    -

0606C11Q - 80 cm 43 cm 86 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm    -

0608-2C11Q - 70 cm 45 cm 80 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0609C11Q - 80 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm    -

0619C11Q - 100 cm 100 cm 45 cm 3 - 14 3 12,6 m2 < 60 cm    -

0607-1C11Q - 74 cm 43 cm 81 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0622C11Q - 79 cm 69 cm 84 cm 1 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm    -

0633C11Q - 73 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm    -

0630C11Q - 110 cm 82 cm 82 cm 1 - 12 2 13,8 m2 < 60 cm    -

0612-1C11Q - 104 cm 27 cm 46 cm 3 - 12 1 11,3 m2 < 60 cm    -

Bujanie i kołysanie
Seria SPRING zaspokaja naturalną potrzebę dziecka 
jaką jest swobodne i beztroskie bujanie się. 
Kolorowe pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach 
zachęcają do energicznego podskakiwania i kołysania 
się w rytmie ruchów ciała. 
Radosna zabawa na uwielbianych przez dzieci bujakach 
i kiwakach przynosi duże korzyści dla ich rozwoju 
psychoruchowego.

Seria Spring recycled

0615-1C11Q 0606C11Q 0619C11Q

0612-1C11Q0607-1C11Q 0633C11Q

0627C11Q

0622C11Q

0609C11Q

0630C11Q

0608-2C11Q
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Kod  
produktu

Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba  

użytkowników
Strefa  

bezpieczeństwa
HIC

Panele
HDPE HPL

0660C11Q - 206 cm 181 cm 87 cm 1 - 12 6 18,8 m2 < 60 cm    -

0670C11Q - 333 cm 25 cm 85 cm 1 - 12 4 18,8 m2 < 60 cm    -

0671C11Q - 260 cm 116 cm 89 cm 3 - 12 8 16,0 m2 < 60 cm    -

Seria Spring recycled

Zobacz także urządzenia z serii SPRING na: www.vinci-play.com

NISKA  EMISJA CO
2

0660C11Q

0671C11Q

0670C11Q

06810611-10652
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Zobacz także urządzenia z serii SWING na: www.vinci-play.com

Zobacz także urządzenia z serii HOOP na: www.vinci-play.com

Huśtanie na całego!
Seria SWING to uwielbiana przez młodsze i starsze dzieci 
klasyka zabawy. Kolorowe huśtawki wagowe, wieloosobowe 
typu „bocianie gniazdo” oraz zestawy huśtawek wahadłowych 
wywołują w dziecku przyjemny dreszczyk emocji i zachęcają  
do zabawy z rówieśnikami.

Kręć się, kręć!
Seria HOOP to karuzele i kręciołki napędzające świat 
roześmianych dzieci. 
Kręcenie się to ważna aktywność w rozwoju dziecka - sprzyja 
dojrzewaniu układu nerwowego, stymuluje zmysł równowagi, 
wzmacnia mięśnie i układ kostny, stanowi także źródło 
ekscytujących wrażeń. 

Kod  
produktu

Długość Szerokość Wysokość Wiek
Liczba  

użytkow.
Strefa 

bezpiecz.
HIC

Konstrukcja Warianty kolorystyczne
stal drewno recykling HDPE HPL

WD1425C11Q - 270 cm 40 cm 115 cm 3 - 14 2 10,5 m2 99 cm -     

ST0522C11Q - 240 cm 39 cm 81 cm 1 - 8 2 9,7 m2 < 60 cm - -  -

0712C11Q - 73 cm 73 cm 146 cm 3 - 12 2 17,6 m2 < 60 cm - -  -

Seria Swing i Hoop recycled

WD1425C11Q

ST0522C11Q

0712C11Q0711

ST0511

0714

ST0528

0703-1

ST1421



Seria Swing i Hoop recycled

NISKA  EMISJA CO
2



vinci play | Seria Park recycled

44

Kod produktu Długość Szerokość Wysokość 
Panele Konstrukcja

HDPE HPL stal drewno recykling

WD1483C11Q - 50 cm 10 cm 170 cm - - -

WD1486C11Q - 280 cm 12 cm 76 cm     -

0934C11Q - 36 cm 35 cm 100 cm  - - -

0923C11Q - 159 cm 35 cm 36 cm  - - -

0924C11Q - 159 cm 42 cm 78 cm  - - -

WD1484C11Q - 120 cm 13 cm 76 cm     - -

WD1485C11Q - 170 cm 14 cm 76 cm     -

0921-1C11Q - 261 cm 6 cm 116 cm   - - -

Mała architektura parkowa
Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego 
placu zabaw. 

Wygodne ławki i stoliki, kolorowe kosze na śmieci, 
tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają 
komfortowy odpoczynek dzieciom oraz ich rodzicom  
i opiekunom. 

Nowoczesne i estetyczne wzornictwo małej architektury 
harmonijnie komponuje się z urządzeniami 
zabawowymi placu zabaw.

Seria Park recycled

Zobacz także urządzenia z serii PARK na: www.vinci-play.com

NISKA  EMISJA CO
2

0921-1C11Q

0934C11Q

WD1483C11Q

0924C11Q0923C11Q

094009200913

WD1484C11Q WD1485C11Q

WD1486C11Q
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Charakterystyka serii RECYCLED: 

HDPE 100%  
z recyklingu

Konstrukcja  
lub elementy  
z kompozytu

HDPE z rdzeniem  
z recyklingu

Platformy  
HPL HEXA

Konstrukcja lub 
elementy ze stali 
nierdzewnej

Konstrukcja lub 
elementy ze stali 
ocynkowanej

Zjeżdżalnie  
ze stali nierdzewnej

Zjeżdżalnie tubowe
Liny ze stalowym 
rdzeniem

Tunele PP

Łańcuchy ze stali 
nierdzewnej

Wytrzymała  
sprężyna stalowa

Elementy wirujące Nakładki ochronne
Trwałe  
elementy złączne

Seria Park recycled

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com
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Plusk, plusk, 
naturalnie :)
Seria ROBINIA to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw dla młodszych 
jak i starszych dzieci. Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz 
elementy ruchome wzbudzają ogromne zainteresowanie i radość. 

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii ROBINIA stymulują 
wszechstronny rozwój fizyczny oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej 
grupie dzieci. Dzięki temu uczą się one nawiązywać relacje z rówieśnikami i 
współpracować w grupie. 

Ponad 150 produktów zabawowych, sportowych oraz małej architektury 
doskonale wpisuje się zarówno w naturalny krajobraz jak i nowoczesną 
architekturę.

Nowe produkty

Wykonane  
z naturalnego surowca

Elementy ze stali 
nierdzewnej

Komponenty 
z poliwęglanu

Elementy 
manipulacyjne  

i edukacyjne

SYSTEM MODUŁOWY

Zobacz f lm:
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Nowe produkty

Stal nierdzewna
Rynny, korytka i wanny wykonane ze stali nierdzewnej typu 
AISI 304 lub AISI 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni 
wykończenia, umożliwiają dzieciom zabawę w wodzie i piasku. 
Stal jest  całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, 
co zapewnia jej długą eksploatację.

Poliwęglan
Nasze urządzenia wzbogacone są o elementy wykonane 
z przezroczystego poliwęglanu, będącego doskonałą 
alternatywą dla szkła. Dwukrotnie lżejszy a przy tym 
dwieście razy bardziej odporny na uderzenia, materiał ten 
idealnie sprawdza się jako funkcjonalny i estetyczny detal 
w urządzeniach na place zabaw. Dodatkowo jest odporny 
na działanie promieni UV, warunków atmosferycznych 
i temperatur w szerokim zakresie.

Elementy ruchome
Produkty z serii WATERPLAY pozwalają dzieciom kontrolować 
przepływ wody przez urządzenia dzięki licznym zaporom, 
śrubom i młynkom wykonanym ze stali nierdzewnej, HDPE lub 
poliwęglanu. Elementy te wprawiane w ruch za pomocą siły 
fizycznej gwarantują wielogodzinną zabawę.

Drewno robiniowe
Drewno akacjowe wykorzystywane do produkcji urządzeń 
serii Robinia zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze 
zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, 
naturalnie konserwują chroniąc przed procesami gnicia 
i szkodnikami. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi 
z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych 
kontrolowanych źródeł dzięki czemu dbamy o przyszłość 
w duchu zrównoważonego rozwoju.

Standardy bezpieczeństwa
Aby zachować niepowtarzalność i nieregularny charakter 
drewna robinii akacjowej każde urządzenie przygotowywane 
jest indywidualnie zgodnie z normą bezpieczeństwa. W serii 
Robinia opracowaliśmy unikalne rozwiązania techniczne 
zapewniające zgodność z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176. 
Produkty posiadają certyfikat międzynarodowej instytucji 
certyfikującej TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland. Ponadto nasze 
zakłady produkcyjne przechodzą okresowe audyty kontrolne 
przez niezależne jednostki certyfikujące.

Bezpieczne wykończenie
Dzięki obróbce drewna poprzez szlifowanie wygładzamy 
jego powierzchnię, pozbywając się wszelkich zadziorów 
czy nierówności oraz sprawiamy, że produkt jest nie tylko 
estetyczny, ale także bezpieczny.

Szybka i prosta instalacja
Wszystkie produkty przed wysyłką przechodzą wstępny 
montaż w naszej fabryce, aby uniemożliwić wystąpienie 
zakleszczeń. Opracowaliśmy specjalny system połączeń, 
polegający m.in. na odpowiednich podcięciach, 
specjalistycznych łączeniach oraz wycięciu otworów w 
kluczowych miejscach. Dzięki czytelnej instrukcji oraz 
indywidualnemu oznaczaniu komponentów możliwy jest 
szybki i prosty montaż nie wymagający specjalistycznej wiedzy 
oraz narzędzi.

Pakowanie i transport
Wszystkie elementy produkowane są tak, aby był możliwy 
transport zarówno drogowy jak i morski lub lotniczy. 
Odpowiednie pakowanie elementów optymalizuje przestrzeń 
oraz koszty transportu, a także umożliwia wygodny rozładunek 
bez konieczności użycia dźwigu lub specjalistycznego sprzętu.
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

RB2851 95 cm 80 cm 120 cm 1+ 5 12,6 m2 < 60 cm

RB2852 285 cm 30 cm 115 cm 1+ 9 16,9 m2 < 60 cm

RB2854 340 cm 90 cm 155 cm 1+ 16 21,8 m2 < 60 cm

RB2856 200 cm 180 cm 180 cm 1+ 14 20,2 m2 < 60 cm

RB2859 355 cm 360 cm 110 cm 1+ 14 27,9 m2 < 60 cm

RB2862 290 cm 225 cm 160 cm 1+ 12 25,9 m2 < 60 cm

RB2864 400 cm 320 cm 225 cm 1+ 20 34,2 m2 < 60 cm

SYSTEM MODUŁOWY

RB2862

RB2851

RB2859

RB2864

RB2854 RB2856

RB2852
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

RB2866 415 cm 355 cm 310 cm 1+ 17 33,5 m2 < 60 cm

RB2867 690 cm 400 cm 220 cm 1+ 41 51,2 m2 < 60 cm

Zobacz także pełny katalog Robinia!

RB2866 RB2867
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

WP2850 225 cm 30 cm 115 cm 1+ 7 15,0 m2 < 60 cm

WP2853 175 cm 90 cm 115 cm 1+ 9 15,3 m2 < 60 cm

WP2855 260 cm 95 cm 155 cm 1+ 14 19,5 m2 < 60 cm

WP2858 240 cm 205 cm 115 cm 1+ 13 20,4 m2 < 60 cm

WP2863 365 cm 250 cm 120 cm 1+ 20 27,4 m2 < 60 cm

SYSTEM MODUŁOWY

WP2850 WP2853

WP2855 WP2858 WP2863
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

RB1218 - 860 cm 50 cm 190 cm 3+ 16 38,6 m2 < 60 cm

RB1219 - 1030 cm 280 cm 195 cm 3+ 24 53,5 m2 < 60 cm

RB1220 - 1320 cm 565 cm 190 cm 3+ 51 109,0 m2 <60 cm

RB1221 - 1190 cm 200 cm 190 cm 3+ 23 57,8 m2 < 60 cm

RB1222 - 1190 cm 495 cm 245 cm 5+ 46 92,3 m2 200 cm

Zobacz f lm:

RB1220

RB1218 RB1219

RB1221 RB1222
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

RB1223 - 925 cm 510 cm 295 cm 3+ 42 81,7 m2 230 cm

RB1224 - 1315 cm 980 cm 230 cm 6+ 62 130,0 m2 230 cm

RB1224
RB1223
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Kod produktu Długość produktu Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek Liczba 

użytkowników
Strefa 

bezpieczeństwa HIC

RB1339 220 cm 75 cm 120 cm 1 - 8 3 15,3 m2 < 60 cm

RB1366 - 90 cm 50 cm 85 cm 1 - 12 1 11,7 m2 < 60 cm

RB1338 40 cm 30 cm 100 cm 2+ 1 9,3 m2 < 60 cm

RB1393 150 cm 170 cm 75 cm - - - -

RB1394 150 cm 75 cm 75 cm - - - -

Charakterystyka nowych produktów:

Konstrukcja  
z drewna robinia

Konstrukcja lub 
elementy ze stali 
nierdzewnej

Platformy  
HPL HEXA

Panele HDPE
Panele z  
poliwęglanu (PC)

Liny ze stalowym 
rdzeniem

Łańcuchy ze 
stali nierdzewnej

Tunele PP
Trwałe elementy 
złączne

Nakładki ochronne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

RB1339
RB1366

RB1338RB1393 RB1394
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Siatki 
bezpieczeństwa

Dostęp dla wózków 
inwalidzkich

Systemowe 
bramki  

do piłki nożnej

Systemowe 
bramki do 
unihokeja Wolnostojące 

kosze  
do koszykówkiSiatki  

do siatkówki

Spawane 
panele stalowe

Wielomodułowe 
kosze do koszykówki

Nowa seria Arena

Bądź jak Lewy!
ARENA to wielofunkcyjne boisko, które może być 
samodzielnym obiektem sportowym, doskonale 
nadającym się do przestrzeni publicznej. W Arenie 
można grać m.in. w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę 
ręczną, hokej, tenis i wiele innych. Najwyższej jakości 
konstrukcja i materiały są odporne na obciążenia 
związane z użytkowaniem boiska.  
System modułowy i możliwość doboru różnorodnych 
opcji pozwala na dopasowanie boiska do różnych 
rodzajów sportów, a także wielkościi i kształtu stadionu 
do indywidualnych projektów.

Nowa 
seria

SYSTEM MODUŁOWY
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1. Określ rozmiar Areny

Wykorzystując modułowe panele boczne, można stworzyć Arenę 
o dowolnych wymiarach.

Narożniki, w zależności od potrzeb, mogą mieć kąt prosty lub być 
ścięte (ustawione pod kątem).

2. Wybierz wzór i opcje materiałowe

Konstrukcja Areny może być zabezpieczona trwałą powłoką cynkową 
lub ocynkowaną i dodatkowo zabezpieczoną trójwarstwową farbą.

Stalowe panele modułowe, z których tworzymy Arenę występują 
w trzech opcjach: 
- pionowe stalowe profile rurowe na stałe przyspawane do ramy, 
tworząc trwałą, stabilną konstrukcję; 
- ściany wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne, 
wzmocnione stalowymi profilami; 
- pionowe szyny wykonane z kompozytu pochodzącego z recyklingu, 
odpornego na wilgoć i niskie temperatury.

3. Określ wysokość

Dzięki modułowym panelom, wysokość ścian bocznych można dowolnie dopasować do indywidualnych 
potrzeb. Każdy panel ma wysokość 1 m. Trwała siatka zabezpieczająca dostępna jest w wysokości 2 lub 3 m.

Do wyboru jest pięć kombinacji:

- jeden rząd paneli;

- dwa rzędy paneli;

- trzy rzędy paneli;

- dwa rzędy paneli + 3 m siatki bezpieczeństwa;

- trzy rzędy paneli + 2 m siatki bezpieczeństwa.

4. Wybierz sposób wejścia

Typ wejścia do Areny można dostosowywać do dowolnych potrzeb. Dostępnych jest pięć typów:  
- panel z wejściem, furtka otwierana z lub bez dodatkowej blokady przed wjazdem rowerów, panel odsunięty 
lub zamykane wejście techniczne.

SYSTEM MODUŁOWY
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5. Wybierz bramki do piłki nożnej

Bramki do piłki nożnej występują w czterech konfiguracjach: 
- bez panelu górnego; 
- z górnym panelem; 
- z górnym panelem i koszem do koszykówki z przodu; 
- z górnym panelem i dwoma koszami: przednim i tylnym.

6. Wybierz elementy boczne w bramkach

Boczne ściany bramek występują w trzech wariantach: 
- otwarte; 
- z poprzeczką uniemożliwiającą wjazd rowerem na boisko; 
- całkowicie zamknięte (bramka pełna).

7. Dobierz elementy uzupełniające:

Dodatkowe elementy wyposażenia Areny są zaprojektowane tak, 
aby można je było umieścić w dowolnym miejscu ścianach pola gry. 
Do wyboru cztery elementy spośród: 
- ławka stojąca; 
- mała bramka “brazylijska”; 
- wolnostojący kosz do koszykówki; 
- siatka do siatkówki.
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Kod produktu Długość produktu
Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek

Konstrukcja Panele
stal inox drewno HDPE kompozyt

2431 120 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

2432 145 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

2451 135 cm 35 cm 80 cm 3+ - - - -

2452 320 cm 110 cm 210 cm 3+ - -        

2441 1135 cm 10 cm 260 cm 3+ - - - -

2495 120 cm 60 cm 95 cm 3+ - -        

2421 320 cm 235 cm 385 cm 3+ - -        

2422 820 cm 235 cm 385 cm 3+ - -        

2423 1175 cm 290 cm 385 cm 3+ - -        

2401C6x7 615 cm 670 cm 105 cm 3+ - -        

2401B6x7 615 cm 670 cm 205 cm 3+ - -        

2402C8x13 1315 cm 860 cm 105 cm 3+ - -        

2421

2441

2452

24232422

24322431

2451

2495

2401C6x7 2402C8x132401B6x7
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Kod produktu Długość produktu
Szerokość  
produktu

Wysokość  
produktu Wiek

Konstrukcja Panele
stal inox drewno HDPE kompozyt

2403C8x15 1460 cm 820 cm 385 cm 3+ - -        

2404C9x21 2065 cm 925 cm 385 cm 3+ - -        

2404A9x21 2325 cm 1055 cm 505 cm 3+ - -        

2405C10x23 2210 cm 1070 cm 385 cm 3+ - -        

2405B10x23 2210 cm 1260 cm 505 cm 3+ - -        

2405A10x23 2470 cm 1195 cm 505 cm 3+ - -        

2406C12x24 2315 cm 1175 cm 385 cm 3+ - -        

2407B14x26 2565 cm 1615 cm 505 cm 3+ - -        

2408A17x31 3325 cm 1805 cm 505 cm 3+ - -        

Charakterystyka serii Arena:

Konstrukcja lub 
elementy ze stali 
ocynkowanej

Łańcuchy ze stali 
nierdzewnej

Panele z kompozytu Panele HDPE
Łańcuchy ze stali 
nierdzewnej

Trwałe elementy 
złączne

Nakładki ochronne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

2404A9x212404C9x212403C8x15

2406C12x24

2405C10x23 2405B10x23 2405A10x23

2407B14x26 2408A17x31
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Stalowe  
ażurowe przejścia

Różnorakie  
panele edukacyjne

Projekty grafczne 
robione na zamówienie

Bogactwo kolorów 
konstrukcji stalowej

Wiele kolorów 
płyt HPL

Elementy 
sprawnościowe

System 
modułowy

Zjeżdżalnie tubowe  
ze stali nierdzewnej

Panele 
muzyczne 

Nowa seria 
dostępna w 

I kwartale  
2023 r.

Nowa seria Qubix

Zabawa w sześcianach!
Nowa seria QUBIX to geometryczne konstrukcje 
wypełnione elementami sprawnościowymi. Ich 
nowoczesny design idealnie pasuje do miejskich 
przestrzeni, jednocześnie zapewniając dzieciom  
i młodzieży wspaniałe miejsce na rozwijanie swojej 
koordynacji ruchowej. Ciekawe grafiki i symetryczne 
kształty stalowych konstrukcji zachwycą zarówno dzieci, 
jak i opiekunów.
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Konstrukcja
Stalowa konstrukcja Qubix wykonana jest z wytrzymałych profili 
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo odpornymi 
na promieniowanie UV farbami z certyfikatem QUALICOAT 
dostępnymi w wielu kolorach. Nasze produkty są estetyczne 
i przygotowana z niezwykłą starannością, aby sprostać 
najwyższym wymaganiom projektowym. 

System modułowy
Seria Qubix to zestawy stalowych sześcianów składających się 
z wielu różnych konfiguracji. Mogą być wykonane z pojedynczych 
elementów lub być połączone stalowymi ażurowymi mostami. 
Wysokość można zwiększyć z dwóch, trzech do nawet czterech 
elementów sześciennych, co pozwala na dopasowanie oferty 
do wielkości inwestycji.

Panele edukacyjne
Seria Qubix jest wzbogacona o elementy edukacyjne, wykonane 
z najwyższej jakości paneli HPL, dzięki czemu wpasowują się 
idealnie w każdą miejską przestrzeń, jednocześnie będąc oazą 
i ciekawym miejscem nie tylko dla nastolatków, ale także dla 
młodszych dzieci.

Projekt autorski Vinci Play
Ściany boczne Qubix wykonane są z bardzo wytrzymałego 
materiału o podobnej przezroczystości jak szkło, a przy tym 
dwukrotnie lżejszego i 200 razy bardziej odpornego na uderzenia. 
Dodatkowo jest odporny na warunki atmosferyczne, w tym 
promienie UV oraz szeroki zakres temperatur. Pokryte wesołymi 
grafikami stworzonymi od podstaw przez zespół kreatywnych 
grafików, pozwala dostosować wygląd Qubix do wszelkich 
specjalnych potrzeb projektowych.

Stalowe ażurowe przejścia
Przejścia wykonane z grubego drutu nierdzewnego tworzą 
ażurowe spiralne mostki łączące poszczególne sześciany. Dzięki 
temu konstrukcja wydaje się bardziej lekka, a dzieci mogą bawić się 
z odrobiną dreszczyku emocji.

Panele muzyczne 
Qubix sprawia wiele radości dzieciom i obserwatorom oraz 
wzbudza ogromne zainteresowanie, jednocześnie ciesząc oko. 
Aby zabawa trwała cały czas, urządzenia Qubix zostały dodatkowo 
wyposażone w elementy muzyczne,  wykonane z najwyższej 
jakości stali nierdzewnej oraz kolorowymi rurkami umożliwiającymi 
rozmowę.

Elementy sprawnościowe
Wewnątrz sześcianów znajduje się wiele drabinek, siatek  
i pomostów, wykonanych ze stalowych ocynkowanych lin  
o średnicy 16 mm, pokrytych polipropylenem połączonych 
trwałymi łącznikami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub 
aluminium. Elemeny linowe są wymiarowane na odpowiednią 
długość, a następnie łączone za pomocą pras hydraulicznych o 
nacisku 150 ton. Te segmenty linowe są prawdziwym wyzwaniem 
dla dzieci, wspierając tym samym ich rozwój psychomotoryczny.

Zjeżdżalnie tubowe ze stali 
nierdzewnej
Zjeżdżalnie wykonane z certyfikowanej stali nierdzewnej AISI 304 
i AISI 316 o średnicy 790 mm o szlifowanej powierzchni. Dostępne 
warianty: proste, zakrzywione lub spiralne w zależności od projektu. 
Wykwalifikowani pracownicy Vinci Play uczestniczą w całym 
procesie produkcyjnym zjeżdżalni tubowych ze stali nierdzewnej. 
Projektują tuby, precyzyjnie je walcują, dopasowują wszystkie 
elementy urządzenia, a następnie łączą je za pomocą trwałych 
i bezpiecznych spawów.

2,20 m

4,40 m

6,60 m

8,80 m

SYSTEM MODUŁOWY
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Indeks

0824C11Q s.32

WD1503C11Q s.26

WD1455C11Q s.32

WD1401C11Q s.26

WD1427C11Q s.32

WD1402C11Q s.26

0800C11Q s.32

WD1403C11Q s.26

WD1456C11Q s.32

WD1437C11Q s.26

WD1416C11Q s.32

WD1407C11Q s.26

WD1482C11Q s.32

WD1434C11Q s.27

WD1457-1C11Q s.32

WD1436C11Q s.27

WD1458C11Q s.33

WD1504C11Q s.27

WD1429C11Q s.33

WD1505C11Q s.27

0801-1C11Q s.33

WD1506C11Q s.27

0802-1C11Q s.33

WD1501C11Q s.27 

0810C11Q s.34

WD1502C11Q s.27

0813C11Q s.34

WD1405C11Q s.28

0811C11Q s.34

WD1404C11Q s.28

0812C11Q s.34

WD1406C11Q s.28

0825C11Q s.34

WD1408C11Q s.28

WD1467C11Q s.35

WD1409C11Q s.28

WD1468C11Q s.35

WD1449C11Q s.28

WD1469C11Q s.35

WD1438C11Q s.28

WD1470C11Q s.35

WD1410C11Q s.28

WD1471C11Q s.35

WD1411C11Q s.29

WD1472C11Q s.35

WD1412C11Q s.29

WD1473C11Q s.35

WD1413C11Q s.29

WD1474C11Q s.35

WD1439C11Q s.29

WD1475C11Q s.35

WD1450C11Q s.29

WD1476C11Q s.35

WD1451C11Q s.29

WD1477C11Q s.35

WD1452C11Q s.29

WD1478C11Q s.35

WD1414C11Q s.30

WD1560C11Q s.35

WD1415C11Q s.30

WD1561C11Q s.35

WD1433C11Q s.31

WD1562C11Q s.35

WD1581C11Q s.31

WD1563C11Q s.35

WD1580C11Q s.31

WD1564C11Q s.35

WD1418-1C11Q s.31

WD1565C11Q s.35

WD1550C11Q s.31

0685C11Q s.36

WD1551C11Q s.31

0817C11Q s.36 0816C11Q s.36 WD1440C11Q s.37 WD1441C11Q s.37 WD1442C11Q s.37 WD1443C11Q s.37 WD1444C11Q s.37 WD1445C11Q s.37

WD1446C11Q s.37

WD1552C11Q s.31

INDEKS

WD1447C11Q s.37 WD1448C11Q s.37 WD1463C11Q s.38 WD1461C11Q s.38 WD1460C11Q s.38WD1462C11Q s.38WD1459C11Q s.38 0499C11Q s.38

Se
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INDEKS

WD1419C11Q s.38 0627C11Q s.40 0615-1C11Q s.40 0608-2C11Q s.40 0609C11Q s.40 0619C11Q s.40 0607-1C11Q s.40 0622C11Q s.40

0633C11Q s.40 0630C11Q s.40 0612-1C11Q s.40 0660C11Q s.41 0670C11Q s.41 0671C11Q s.41

0606C11Q s.40

WD1425C11Q s.42 ST0522C11Q s.42

0921-1C11Q s.440923C11Q s.44 0924C11Q s.44WD1483C11Q s.44 0934C11Q s.44 WD1484C11Q s.44 WD1485C11Q s.44WD1486C11Q s.44

0712C11Q s.42

RB2864 s.50RB2859 s.50 RB2862 s.50RB2851 s.50 RB2852 s.50 RB2856 s.50RB2854 s.50 RB2866 s.51 RB2867 s.51

WP2850 s.52 WP2853 s.52 WP2855 s.52 WD1558 s.52 WP2863 s.52

RB1339 s.55 RB1366 s.55 RB1338 s.55 RB1393 s.55 RB1394 s.55

RB1219 s.53

RB1222 s.53 RB1224 s.54RB1223 s.54

RB1220 s.53RB1218 s.53 RB1221 s.53

2431 s.60

2432 s.60 2451 s.60 2452 s.60 2441 s.60 2495 s.60 2421 s.60 2422 s.60 2423 s.60 2401C6x7 s.60

2401B6x7 s.60 2402C8x13 s.60 2403C8x15 s.61 2404C9x21 s.61 2404A9x21 s.61 2405C10x23 s.61 2405B10x23 s.61 2405A10x23 s.61 2406C12x24 s.61

2407B14x26 s.61 2408A17x31 s.61

Serie R
ecycled

N
ow
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Produkt Strona

0499C11Q 38

0606C11Q 40

0607-1C11Q 40

0608-2C11Q 40

0609C11Q 40

0612-1C11Q 40

0615-1C11Q 40

0619C11Q 40

0622C11Q 40

0627C11Q 40

0630C11Q 40

0633C11Q 40

0660C11Q 41

0670C11Q 41

0671C11Q 41

0685C11Q 36

0712C11Q 42

0800C11Q 32

0801-1C11Q 33

0802-1C11Q 33

0810C11Q 34

0811C11Q 34

0812C11Q 34

0813C11Q 34

Produkt Strona

0816C11Q 36

0817C11Q 36

0824C11Q 32

0825C11Q 34

0921-1C11Q 44

0923C11Q 44

0924C11Q 44

0934C11Q 44

2401C6x7 60

2401B6x7 60

2402C8x13 60

2403C8x15 61

2404C9x21 61

2404A9x21 61

2405C10x23 61

2405B10x23 61

2405A10x23 61

2406C12x24 61

2407B14x26 61

2408A17x31 61

2421 60

2422 60

2423 60

2431 60

Produkt Strona

2432 60

2441 60

2451 60

2452 60

2495 60

RB1218 53

RB1219 53

RB1220 53

RB1221 53

RB1222 53

RB1223 54

RB1224 54

RB1338 55

RB1339 55

RB1366 55

RB1393 55

RB1394 55

RB2851 50

RB2852 50

RB2854 50

RB2856 50

RB2859 50

RB2862 50

RB2864 50

Produkt Strona

RB2866 51

RB2866 51

WD1401C11Q 26

WD1402C11Q 26

WD1403C11Q 26

WD1404C11Q 28

WD1405C11Q 28

WD1406C11Q 28

WD1407C11Q 26

WD1408C11Q 28

WD1409C11Q 28

WD1410C11Q 28

WD1411C11Q 29

WD1412C11Q 29

WD1413C11Q 29

WD1414C11Q 30

WD1415C11Q 30

WD1416C11Q 32

WD1418-1C11Q 31

WD1419C11Q 38

WD1425C11Q 42

WD1427C11Q 32

WD1429C11Q 33

WD1433C11Q 31

Produkt Strona

WD1434C11Q 27

WD1436C11Q 27

WD1437C11Q 26

WD1438C11Q 28

WD1439C11Q 29

WD1440C11Q 37

WD1441C11Q 37

WD1442C11Q 37

WD1443C11Q 37

WD1444C11Q 37

WD1445C11Q 37

WD1446C11Q 37

WD1447C11Q 37

WD1448C11Q 37

WD1449C11Q 28

WD1450C11Q 29

WD1451C11Q 29

WD1452C11Q 29

WD1455C11Q 32

WD1456C11Q 32

WD1457-1C11Q 32

WD1458C11Q 33

WD1459C11Q 38

WD1460C11Q 38

Produkt Strona

WD1461C11Q 38

WD1462C11Q 38

WD1463C11Q 38

WD1467C11Q 35

WD1468C11Q 35

WD1469C11Q 35

WD1470C11Q 35

WD1471C11Q 35

WD1472C11Q 35

WD1473C11Q 35

WD1474C11Q 35

WD1475C11Q 35

WD1476C11Q 35

WD1477C11Q 35

WD1478C11Q 35

WD1482C11Q 32

WD1483C11Q 44

WD1484C11Q 44

WD1485C11Q 44

WD1486C11Q 44

WD1501C11Q 27

WD1502C11Q 27

WD1503C11Q 26

WD1504C11Q 27

Produkt Strona

WD1505C11Q 27

WD1506C11Q 27

WD1550C11Q 31

WD1551C11Q 31

WD1552C11Q 31

WD1560C11Q 35

WD1561C11Q 35

WD1562C11Q 35

WD1563C11Q 35

WD1564C11Q 35

WD1565C11Q 35

WD1580C11Q 31

WD1581C11Q 31

WP2850 52

WP2853 52

WP2855 52

WP2858 52

WP2863 52

INDEKS

NOTATKI



vinci play | Legenda

67

Platformy i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej 
i wodoodpornej sklejki lub HPL - odporne na zużycie i warunki 
środowiska

Stal nierdzewna (AISI 304 lub 316)
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- drążki i poręcze ze stali nierdzewnej

Konstrukcja stalowa i/lub elementy wykonane ze stali  
ocynkowanej i malowanej proszkowo

Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego  
i klejonego w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury,  
wymiary słupa: 90 x 90 mm

HPL - najwyższej jakości, odporne na wodę i promieniowanie UV 
tworzywo utwardzone w warunkach wysokiego ciśnienia  
i temperatury

Sprężyna stalowa 20 mm, piaskowana, fosforanowana  
żelazowo i podwójnie malowana proszkowo

Złącza, śruby, podkładki i nakrętki wykonane  
ze stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej osłonięte  
plastikowymi kapslami

Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej lub z włókna szklanego  
z panelami bocznymi wykonanymi z HDPE lub HPL

Liny ze stalowym rdzeniem w oplocie  
polipropylenowym (PP) lub nylonowym

Tunel wykonany z trwałego, wandaloodpornego PP,  
materiał dwuwarstwowy

Gumowe / PP nakładki ochronne na konstrukcji urządzeń Słupki kompozytowe

HDPE - panele wykonane z polietylenu o dużej gęstości Panele kompozytowe

Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej lub PE Ułatwiony dostęp dla dzieci niepełnosprawnych

  Atestowane łańcuchy ze stali nierdzewnej Elementy obrotowe

Platforma karuzeli wykonana z HPL HDPE 100% z recyclingu

Panele z poliwęglanu (PC)

LEGENDA

*Kolory produktów w tym katalogu mogą nie odpowiadać rzeczywistym. Vinci Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji swoich produktów  
w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne w momencie druku. Vinci Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty 
lub szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie lub firmie w wyniku błędu, pominięcia lub wprowadzającej w błąd informacji, a niniejszy katalog nie zobowiązuje do jakiejkolwiek 
formy umowy.

Legenda
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