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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SIŁOWNI 

PLENEROWEJ I STREFY RELAKSU 

 

 

 

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wiadrowo   

- wariant podstawowy 
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Wymagania ogólne:  

Wszystkie urządzenia przeznaczone na teren siłowni powinny być zgodne z Polskimi 

Normami, w szczególności normą PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych 

zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku.  

Wszystkie urządzenia strefy zabawowe/ćwiczeń muszą posiadać wszystkie 

niezbędne certyfikaty i spełniać obowiązujące normy. 

Wizualizacje urządzenia są tylko ilustracjami poglądowymi pokazującymi schemat, 

zasadę działania urządzenia.  

Podane wymiary urządzeń (nie dotyczy ławek i tablic) są podane orientacyjnie i mogą 

się różnić pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, 

materiałowych, wielkościowych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji zgodnych z 

elementami wskazanymi w dokumentacji lub równoważnych. 

Główna konstrukcja urządzeń siłowni I  wykonana z rur i profili stalowych i inne 

elementy urządzeń winny umożliwiać wykonywanie ćwiczeń osobom o ciężarze do 120 kg  

i wzroście min 140 cm. Wszystkie elementy stalowe winny być oczyszczone, malowane 

podkładem cynkowym lub ocynkowane oraz malowane proszkowo. Elementy płyt 

laminowanych jeśli występują: HPL całkowicie odporna na działanie warunków 

atmosferycznych. Podstopnice ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo 

lub z kolorowych płyt laminowanych HPL całkowicie odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych - antypoślizgowych. Elementy ruchome ograniczone elementami 

pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe. 

Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed 

samoodkręceniem. 

Ławka winna spełniać następujące warunki: 

 wymiary całkowite: długość – min. 160 cm, szerokość min. - 50cm, wysokość – do 80cm, 

 stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, 

 montowane na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki  

 deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na 

wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie 

malowane natryskowo lakierem w kolorze tik lub mahoń. 

Kosze winny spełniać następujące warunki: 

 pojemność nie mniej niż 35 l, 

 montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego, 
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 materiał – stal malowana proszkowo 

 

Tablice winny spełniać następujące warunki: 

 wymiary tablicy min. 55x5 cm, 

 wysokość całkowita min. 180 cm, 

 konstrukcja: rura stalowa malowana proszkowo, z wykończeniem ozdobnym, 

 montaż - zakotwione 60 cm w gruncie, 

 

Stół do gry w piłkarzyki winien spełniać następujące warunki: 

 konstrukcja: stal malowana proszkowo. 

 Blat i boczna zabudowa z płyty HPL, 

 wymiary: nie mniej niż: 139 x 73 x 84 cm  

 pręty poruszające piłkarzykami wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie 

warunków atmosferycznych, zakończone gumowymi uchwytami,   

 

Stół stalowy czteroosobowy winien spełniać następujące warunki: 

 stalowy stolik rekreacyjny z 4 siedziskami bez oparcia,  

 montaż - do wkopania w grunt,  

 na blacie winna znajdować się trwała plansza do gry w szachy. 

 wymiary: min.180x180x75 cm. 

 

Stojak na rowery winien spełniać następujące warunki: 

- profil stalowy malowany proszkowo  

- wymiary 150x40x75 

 

 

 

 

 

 

 




























