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Pokyn pro montáž zařízení dětského hřiště, skluzavky
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MALOJA
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 travnatým povrchem.
V případě použití sypaného/umělého tlumivého povrchu respektujte pokyny jeho
výrobce/dodavatele.
Před zahájením montáže:
Pověřený pracovník
 zabezpečí prověření terénu, zda v něm nejsou inženýrské sítě nebo další
instalace, které by mohly být během montáže narušeny. Prověrku může
zabezpečit objednavatel. Písemné potvrzení o vhodnosti pozemku pro stavbu
zařízení dětského hřiště, podle místních požadavků, je nutné přiložit
k dokumentaci zakázky archivované u výrobce.
 Zabezpečí odpovídající spojovací a kotevní materiál.
 Zajistí odpovídající nářadí pro zemní práce. Používá se běžné kopáčské a
betonářské nářadí. Je možno použít přiměřenou malou mechanizaci.
 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
Minimálního prostoru
Volné výšky pádu
Montážního prostoru

délka
2060
5560

6000

šířka
770
2770

3000

výška
940
2440
620
3000

prostor ve kterém je umístěno zařízení, který má 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 neporušenost dodávky a
zabezpečí kotvící prvky. Postup montáže je pro instalaci na betonové profily,
betonové/kovové, nebo jiné pevné patky, které musí být skryty pod tělesem
skluzavky. Instalace jiným způsobem je možná po konzultaci s výrobcem a
odsouhlasení postupu certifikující zkušebnou
a) výkopové práce
- zaměření minimálního prostoru
- zaměření patek zařízení
- výkop pro profily, patky/ instalace pevných patek
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Materiál z výkopu, v případě potřeby odděleně drn, zeminu a další materiály
uložte pro další použití nebo, po dohodě s objednatelem odstraňte podle místních
požadavků.
Pro šikmý povrch se sklonem přesahujícím 3 je nutno terén v minimálním
prostoru vyrovnat. Skluzavky musí být montována tak, aby sklon terénu byl ve
směru klouzání.
b) montáž zařízení
- příprava zásypového betonu/instalace patek, profilů
- betonáž patek (nutno dodržet technologický a pracovní postup, který
zabezpečí dostatečné ztuhnutí betonu před zahájením provozu)
- namontování skluzavky
- 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.

