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Pokyn pro montáž zařízení dětského hřiště, laminátové skluzavky

TYP 1400, TYP 2000
Upozornění: Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo
jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení
objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve
spolupráci s objednatelem.
Dodané zařízení může být montováno na hřiště s jakýmkoli povrchem podle ČSN
EN 1176 v platném znění, odpovídajícím minimálně výšce pádu. V případě použití
umělého tlumivého povrchu respektujte pokyny jeho výrobce/dodavatele.
Upozornění: Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo
jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení
objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve
spolupráci s objednatelem.
Před zahájením montáže:
Pověřený pracovník:
 zabezpečí prověření zařízení, na které bude skluzavky namontována a
umístění patek/kotev dojezdu, patky podpěry a potřebný spojovací materiál
 zkontroluje nářadí pro montáž zařízení. Používá se běžné ruční a/nebo
elektrické nářadí. Je možno použít přiměřenou mechanizaci
Požadavky na umístění:
rozměry v mm
Stanovený rozměr
Zařízení TYP 1400 / TYP 2000
Min. prostoru TYP 1400/ TYP 2000
Volné výšky pádu TYP 1400 / TYP 2000
Montážního prostoru

délka

šířka

výška

2050/2900
5550/6400

8000

1720
3720

5000

2200/2900
3700/4400
1300/2000
4000

prostor ve kterém je umístěno zařízení, který má podle výšky pádu přiměřený tlumivý povrch a není
v něm žádná překážka

Prostor pro montáž nezohledňuje skladovací a manipulační prostor ani případná
stavební zařízení.
Montáž:
Pověřený pracovník před započetím prací prověří kompletnost dílů zařízení
(držadlo nad startovní úsek není předmětem dodávky) a spojovacího materiálu,
patek/kotevních prvků dojezdu, dokumentace a přípravných prací. Skluzavka se
montuje na postavené zařízení, před instalací sypaného tlumivého povrchu.
a) výkopové práce
pokud se provádějí, musí být součástí montáže nástupního prvku pro skluzavku.
Pro středovou vzpěru skluzavky musí být samostatná patka/kotevní prvek.
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b) montáž zařízení
- umístění startovního úseku skluzavky na plošinku/odpovídající místo
zařízení. Upevnění startovního úseku vhodným spojovacím materiálem
(šrouby, vruty. V případě potřeby je možno startovní úsek vhodně podložit
např. deskou nebo hranolkem). Výška plošiny musí odpovídat výšce pádu
podle odpovídajícího katalogového listu
Důležité: mezi skluzavkou a zařízením nesmí vznikat mezery, ve
kterých by mohlo dojít k zachycení těla, hlavy nebo krku dítěte, nebo
některé součásti oblečení dítěte (viz ČSN EN 1176 – 1)
-

namontování držadla nad startovní úsek (viz ČSN EN 1176 – 3)
namontování a dotažení středové vzpěry skluzavky
upevnění dojezdu k připraveným patkám/kotvám
kontrola a dotažení spojů
úklid zbytků materiálu a celkový úklid staveniště, kontrola prostorů na
kterých montáž probíhala
úklid a kontrola minimálního prostoru, kontrola zařízení, jeho povrchové
úpravy a provedení případných drobných oprav

Závěrem montáže je písemné předání zařízení objednavateli montáže např.
formou písemného záznamu.
Výrobce neručí za vady způsobené při a po montáži cizím vlivem.

