lobal Playgrounds

Skok jakościowy
w placach zabaw

globalplaygrounds.pl

O firmie

Global Playgrounds to zespół pasjonatów, który przez wiele lat zbierał doświadczenie w kierunku placów zabaw
i produktów z nimi związanych - np. huśtawek typu bocianie gniazdo, czy różnego rodzaju trampolin. W tym katalogu mogą Państwo zapoznać się z częścią oferty.

Trampoliny ziemne
str. 3 - 13

Bocianie gniazda
str. 15 - 18

Z produktów Global Playgrounds korzystają nie tylko klienci prywatni, ale też urzędy miast, siłownie, sale zabaw.
Z przyjemnością pomożemy w doborze wyposażenia swojego wymarzonego placu zabaw!
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Trampoliny ziemne

Trampoliny - miłe spędzanie czasu przez dzieci i dorosłych!
Skakanie nigdy się nie znudzi, zwłaszcza wśród najmłodszych, gdziekolwiek, o każdej porze. Trampolina jest

zatem idealnym rozwiązaniem, które sprawi przyjemność nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Jest to również
dobre urządzenie zarówno do zabawy, jak i profesjonalnego treningu wydolnościowego.

Trampoliny znajdziesz w przeróżnych rodzajach i konfiguracjach. Oferta zawiera też trampoliny modułowe, z

których korzystają zwłaszcza sale zabaw, budując wielkie
kombinacje trampolin.
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Materiały

Dobierz materiał

Dobierz kolor maty i gumy

Każda trampolina w ofercie Global Playgrounds może zawierać matę z
jednego z trzech materiałów.

Zastanów się, jakie kolory ma nosić Twoja
trampolina. Możesz stworzyć wielokolorową,
modułową trampolinę lub dobrać barwy do
wystroju przestrzeni. Prezentujemy paletę
najczęściej wybieranych kolorów gum:

Lamelki

Siatka

Taśmy

Wytrzymałe lamelki z
tworzywa sztucznego,
nawleczone na stalowe linki w otulinie PCV

Siatka o mocnym
splocie, odporna na
warunki atmosferyczne i promienie UV.

Mocne pasy z taśmy
no śnej z włókien polipopylenowych o równym i gęstym splocie.

Żółty piaskowy
1002

Żółty
1012

Kość słoniowa
1014

Jasna kość
słoniowa
1015

pomarańczowy
2008

Czerwony
3016

Żywy czerwony
3017

Różowy4003

Niebieski liliowy
4005

Niebieski
5010

Jasny niebieski
5012

Średni
niebieski
5015

Zielony mech
6005

Groszkowy
zielony
6011

Torukusowy
zielony
6016

Majowa zieleń
6017

Blady zielony
6021

Stalowy szary
7011

Szary
7037

Szary agatowy
7038

Brązowy
kremowy
8024

Brązowy
8025

Czarny
9004

Biały
9010

Na specjalne zamówienie, możliwe jest wykonanie elementów w dowolnym kolorze spoza
prezentowanej palety..
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Materiały

Lamelki - swoboda tworzenia mat o różnych wzorach
Na specjalne życzenie Klienta, możemy połączyć lamelki w wielokolorowy wzór. Ogranicza nas niemal wyłącznie wyobraźnia!
Prezentujemy niektóre z możliwych realizacji:

Lamelki - 8 kolorów do wyboru

Lamelka
biała

Lamelka
szara
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Lamelka
żółta

Lamelka
zielona

Lamelka
czerwona

Lamelka
niebieska

Lamelka
pomarańczowa

Lamelka
czarna

globalplaygrounds.pl

Instrukcje i wskazówki

Instrukcje i wskazówki
Na co zwrócić uwagę podczas
montażu?:

Okresowe czyszczenie

1

3

1. Wybór miejsca
Zalecamy, by wokół urządzenia
znajdował się obszar możliwe
równy i bezpieczny - nie stanowiący
zagrożenia w przypadku swobodnych
upadków podczas zabawy.
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2. Otwór ziemny

3. Montaż

Należy wykonać otwór ziemny LUB
betonowy o głębokości 40 cm.
Dla ułatwienia montażu, otwór
powinien być większy o 30-40 mm na
stronę od wymiaru trampoliny.

Przed włożeniem trampoliny, należy
wypoziomować podłoże.
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Mata jednocześciowa-nieotwierana
Większość trampolin występuje w
wariancie jednoczęściowym. Wówczas
możliwe jest swobodne odczepienie
przymocowanej hakami maty i
usunięcie zabrudzeń, jakie powstały
wewnątrz.

Mata dwuczęściowa-otwierana
W przypadku mat dwuczęściowych,
możliwe jest swobodne odchylenie
całej powierzchni urządzenia i
wyczyszczenie jego wnętrza.

Ważne, by umieścić konstrukcję trampoliny
bezpośrednio w podłożu, co umożliwi
swobodny odpływ wody opadowej.
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T r a m p o l i n a 4 5 0,

Trampoliny 1/4 koła (450)
Długość

150 cm

Szerokość

150 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku
Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

100 x 100 cm
450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Każdy rodzaj trampolin to gwarancja poprawy m.in. koordynacji ruchowej, bowiem poprzez skoki uruchamiamy wiele partii
ciała. Wystarczy kilkadziesiąt minut, aby ta aktywność fizyczna stała się obowiązkowym punktem każdego dnia, zarówno wśród
młodych, jak i starszych osób.
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T r a m p o l i n a 6 0 0,

Trampoliny 600
Długość

155 cm

Szerokość

160 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku
Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

105 x 110 cm
450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Trampolina ziemna 60-stopniowa jest świetną możliwością zabawy, zwłaszcza dla najmłodszych. W dodatku może posłużyć jako
pojedynczy element do budowy całych kombinacji trampolinowych na większej powierzchni.
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T r a m p o l i n a 9 0 0,

Trampoliny 900
Długość

180 cm

Szerokość

185 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku
Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

130 x 135 cm
450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Trampolina ziemna 90-stopniowa to znakomity pomysł na zabawę dla dzieci i młodzieży. W dodatku każdy tego typu element
można ze sobą łączyć, tworząc prawdziwą kombinację, a więc znacznie większe trampolinowe pole do skoków.
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Trampolina dla niepełnosprawnych

Trampoliny dla niepełnosprawnych
Długość

125/150/175 cm

Szerokość

200/250/300 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku

75x150/75x200/100x150/100x200
/125x250 cm

Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Świetna zabawa nie musi ominąć osób niepełnosprawnych! Istnieją bowiem specjalne trampoliny, które są dostosowane dla
tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Trampoliny dla osób niepełnosprawnych również można łączyć, tworzyć np.
pole kraterów. Zabawa może odbywać się zatem nie tylko w pojedynkę, ale również przez większą grupę dzieci, młodzieży, czy
dorosłych, pełniąc jednocześnie funkcje integracyjną dla całego grona.
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Trampolina kwadratowa

Trampoliny kwadratowe
Długość

130/150/175/200 cm

Szerokość

130/150/175/200/250 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku

80x80/100x100/125x125/150x150/
200x200 cm

Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Trampoliny kwadratowe to znakomita możliwość zabawy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tego rodzaju zestawy można w
dodatku ze sobą połączyć, tworząc prawdziwy pole do skoków, zwane przez niektórych np. kraterami, poszerzając przy tym liczbę
uczestników zabawy w jednym momencie.
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Trampolina okrągła

Trampoliny okrągła
Długość

130/150/175/200 cm

Szerokość

130/150/175/200/250 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku
Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

80/100/125/150/200 cm
450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Trampoliny okrągłe mają różne rozmiary i z zasady oraz bezpieczeństwa są przystosowane do zabawy wyłącznie jednej osoby.
Co warte jednak zauważenia, z trampolin nie muszą korzystać wyłącznie dzieci. Osoby dorosłe także mogą śmiało włączyć się do
zabawy na wolnym powietrzu!
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Trampolina pięcokątna,

Trampoliny pięciokątne
Długość

170 cm

Szerokość

147 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku
Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

120 x 97 cm
450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Trampolina ziemna pięciokątna jest wyśmienitą opcją do zabawy dla osób w każdym wieku. Tego typu trampolina może
stanowić za element zwłaszcza przy budowie kombinacji. Moduł ten mogą wykorzystać chociażby parki trampolin.
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Trampolina prostokątna

Trampoliny prostokątna
Długość

125/150/175 cm

Szerokość

200/250/300 cm

Wysokość

40 cm

Głębokość posadowienia

40 cm

Wymiar maty do naskoku

75x150/75x200/100x150/100x200
/125x250 cm

Strefa użytkowania urządzenia
Ugięcie maty

450 x 450 cm
do 25 cm

(+/- 3cm)

cm

Kolor i rodzaj maty do skakania:

str. 4, 5

O produkcie
Popularność trampolin prostokątnych wynikała głównie z tego, że firmy startujące na rynku opierały się na podstawowym
produkcie, z myślą o stopniowym rozwijaniu oferty. Wraz z rosnącym zainteresowaniem skakaniem np. w ogrodzie, kreatywność
klientów zaczęła iść również w innych kierunkach.
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Bocianie gniazda

Bocianie gniazda - hit wśród huśtawek dla dzieci
Na decyzję odnośnie każdej zabawki składa się kilka czynników - od samej frajdy, poprzez możliwości i

funkcjonalności, po wytrzymałość np. podczas różnych warunków atmosferycznych. Jednym z hitów wśród
dzieci jest huśtawka o przyjaznej nazwie „Bocianie gniazdo”.

Bocianie gniazda dzielimy ze wzlędu na materiał wykonania: lamele, liny lub pasy.

Produkt może występować w wielu wariantach kolorystycznych.
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Bocianie gniazdo z lamelkami

Bocianie gniazdo z lamelkami

Średnica siedziska
Mocowanie
Materiał szekeli
Materiał pierścieni

100/120 cm
Liny zbrojone, średnica: 16 mm
Stal nierdzewna
Aluminium

O produkcie
Huśtawka typu „Bocianie gniazdo” stanowi bardzo dobrą
alternatywę dla zwykłych huśtawek.
W swojej ofercie mamy m.in. rodzaj huśtawek z lamelkami.
Huśtawka „Bocianie gniazdo” jest przyjemnym czasoumiliczem,
z którego jednocześnie może korzystać nawet więcej niż jedna
osoba. Świetny element dla przydomowego ogrodu!
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Bocianie gniazdo z pasami

Bocianie gniazdo z pasami

Średnica siedziska
Mocowanie
Materiał szekeli

100/120 cm
Liny zbrojone, średnica: 16 mm
Stal nierdzewna

Materiał pierścieni

Aluminium

O produkcie
Bocianie gniazdo to rodzaj huśtawki, który jest świetną alternatywą
dla tych urządzeń, które pamiętamy ze swojego dzieciństwa.
Obecne konstrukcje sprawiają, że zabawa może być jeszcze
przyjemniejsza!
W naszej ofercie znajduje się m.in. huśtawa z pasami.
Zamontowanie takie huśtawki gwarantuje zabawę na długi czas,
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Bocianie gniazdo z linami

Bocianie gniazdo z linami

Średnica siedziska
Mocowanie
Materiał szekeli
Materiał pierścieni

100/120 cm
Liny zbrojone, średnica: 16 mm
Stal nierdzewna
Aluminium

O produkcie
Huśtawka „Bocianie gniazdo” jest świetnym wyborem nie tylko do
zabawy, ale i poprawy swojej koorydnacji ruchowej.
Jednym z trzech rodzajów takich urządzeń w naszej ofercie, jest
huśtawka z linami. W pełni bezpieczna, zapewniająca wielgodzinną
zabawę np. w Twoim ogrodzie, czy na placu zabaw.
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Global Playgrounds

Global Playgrounds Mateusz Chyła
ul. Parkowa 24
86-300 Grudziądz
biuro@globalplaygrounds.pl
600 535 262
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