Montaże placów zabaw
Informujemy, iż producent placów zabaw Jungle Gym wraz z dostawą
oferuje również montaże zestawów i modułów placów zabaw oraz szereg innych
usług.
Wykonuje także, na specjalne życzenie Klienta i według indywidualnej wyceny, prace związane
z przygotowaniem terenu do montażu, wykonanie ścieżek, chodników, nawierzchni pod place zabaw, itd.
Zapraszamy do składania zapytań w tym zakresie! Poniżej zamieszczamy kilka bardzo istotnych informacji,
wskazówek oraz porad dla Klientów chcących skorzystać z montażu przez producenta.
Koszt montażu ustalany jest indywidualnie w stosunku % ceny detalicznej danego wyrobu.
Montaż obejmuje całkowite złożenie konstrukcji drewnianej danego placu zabaw, przymocowanie wszelkich elementów montażowych oraz akcesoriów (uchwyty, siatka i folia do piaskownicy, lunety, peryskopy,
moduły) oraz ustawienie go we wskazanym przez klienta miejscu.
Montaż nie obejmuje mocowania placu zabaw do gruntu czyli betonowania. Jest to możliwe do
wykonania za dodatkową opłatą, która również ustalana jest indywidualnie.

Drogi Kliencie, pamiętaj!!! Ważne!!!
1. Przed przyjazdem naszej ekipy montażowej musisz dobrze zastanowić się i przemyśleć kwestię, w którym
miejscu swego ogrodu chcesz postawić plac zabaw.
2. Ponadto przygotuj grunt i teren przeznaczony pod plac zabaw, w szczególności dokonaj wyrównania
terenu, nawiezienia ziemi lub piasku, usunięcia wszelkich przedmiotów, kamieni i innych przeszkód które
mogą przeszkadzać w montażu lub w użytkowaniu placu zabaw – obowiązek przygotowania gruntu do
montażu placu zabaw leży po stronie Klienta, jednak nasza ekipa montażowa może wykonać dodatkowe
prace związane z przygotowaniem terenu (w szczególności równanie terenu, niwelowanie, wywożenie ziemi itd.) - jeżeli chcesz skorzystać z tego typu usług skontaktuj się z nami a my dokonamy specjalnej wyceny
prac przygotowawczych.
3. Jeżeli interesuje Cię specjalistyczna nawierzchnia (np. maty gumowe) – zapytaj nas o to – na pewno
pomożemy w znalezieniu dostawcy i dokonamy montażu nawierzchni.
W przypadku placów zabaw instalowanych w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu zachęcamy
do skorzystania z kotew montażowych XL specjalnie wzmocnionych i przygotowanych do utrzymywania
placu zabaw użytkowanego intensywnie. Wiąże się to z nieznaczną dopłatą do ceny placu zabaw, ale
zapewnia to dodatkową ochronę stabilności i wytrzymałości placu zabaw. Tego typu usługi (wraz z
ewentualnym cementowaniem wzmocnionych kotew) również wyceniane są indywidualnie.
4. Przeczytaj zamieszczone na następnej stronie uwagi dotyczace bezpieczeństwa, zapoznaj się z nimi
i nigdy o nich nie zapominaj!

Montaże placów zabaw
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przygotowanie terenu
Przy przygotowywaniu terenu pod plac zabaw należy przestrzegać strefy bezpieczeństwa wynoszącej
200cm wokół poszczególnych elementów placu zabaw, przy czym w podanej streﬁe, wokół wszystkich
składowych placu zabaw i z każdej ich strony nie mogą znajdować się żadne elementy przymocowane na
stałe oraz nieprzymocowane a mogące stanowić przeszkodę w bezpiecznym użytkowaniu placu zabaw.
Zaleca się, o ile to możliwe, umieszczanie placu zabaw w miejscach osłoniętych od słońca oraz
wiatru.
Zaleca się także niemocowanie zjeżdżalni w kierunku południowym, co może spowodować zbytnie
jej nagrzanie i ryzyko oparzenia w kontakcie ze skórą.
Zestaw placu zabaw należy umieścić na specjalnie do tego przygotowanej powierzchni, w ramach
placu zabaw jak i w streﬁe bezpieczeństwa – powinna być to powierzchnia miękka, zalecane typy powierzchni: piaskowa, żwirowa (żwir drobnoziarnisty), usypana z rozdrobnionej kory drzew, trocin lub mulczu.
Uwaga! Nie należy montować placu zabaw na powierzchni asfaltowej, kamienistej, betonowej, brukowej lub
na twardo ubitej ziemi!
Nie należy montować placu zabaw w pobliżu lub w kierunku ścieżek, chodników bądź często
uczęszczanych przejść.

