
 
 

 

 

LINOWY PLAC ZABAW 

 

CHARAKTERYSTYKA 

      Linowy Plac Zabaw to nowoczesny obiekt  zabawowy  dla dzieci w wieku 

od 3-13 lat, nie wymagający nadzoru instruktorskiego. Dzieci samodzielnie 

pokonują urozmaicone przeszkody linowe tworzące łącznie jedną trasę. Linowy 

Plac Zabaw to świetne miejsce nie tylko do zabawy, ale również rozwoju 

psychomotorycznego dzieci. Uczestnicy poprzez zabawę uczą się tutaj poczucia 

równowagi, rozwijają swoją sprawność ruchową oraz przezwyciężają swoje 

małe słabości.   

KONSTRUKUKCJA 

Linowy Plac Zabaw składa się z kilku, kilkunastu specjalnie zaprojektowanych 

przeszkód linowych zainstalowanych pomiędzy drewnianymi platformami lub 

domkami. Wysokość instalacji bez podłoża bezpiecznego wynosi maksymalnie 

70 cm, a przy zastosowaniu specjalnych stref upadku do 220 cm nad ziemią. 

Park może być zainstalowany zarówno na naturalnym drzewostanie jak                           

i drewnianych lub stalowych słupach. 

PRZESZKODY 

     Przeszkody zaprojektowane są specjalnie dla dzieci; posiadają długość ok. 4 – 

8 m i zawieszone są pomiędzy platformami. Dzieci pokonują poszczególne 

przeszkody przechodząc bezpośrednio z jednej na kolejną. Przykładowe 

przeszkody to: „Lwie obręcze”, „Wyspy linowe”, „Skrzynki”, „Ixy”, „Belki 

wiszące”, „Gąsienica”, „Zygzag”. Przeszkody posiadają łatwy stopień trudności 

przejścia. Na wejściu oraz zejściu z trasy zamontowane są pochylnie, po których 

dzieci dostają się na trasę z przeszkodami. Co 36 m toru montowane są 

dodatkowe wyjścia ewakuacyjne. 

 

 



 
 

 

 

MATERIAŁY 

Ze względu na ogólnodostępny charakter obiektu stosujemy jedynie materiał 

odporne na wandalizm. W szczególności liny montowane są systemie lin 

zbrojonych, łączonych na prasach hydraulicznych uniemożliwiając ich kradzież                  

i dewastację. Liny stalowe łączone na złączach tulejowych.  

 

PARAMETRY OFEROWANEGO PARKU 

 instalacja na naturalnym drzewostanie 

 domki drewniane, dachy drewniane 

 drewno impregnowane ciśnieniowo 

 na przeszkodach drewno bezrdzeniowe 

 przeszkody linowe z poręczami 

 system lin zbrojonych typu POLIFIX 

 wysokość do 70 cm 

 bez podłoża bezpiecznego i siatek asekuracyjnych 

 obiekt bez nadzoru 

 tablica z regulaminem + tabliczki informacyjne  

 

 

KOSZTORYS ORIENTACYJNY 

ELEMENTY JEDNOSTAKA ILOŚĆ CENA JED. CENA OGÓŁEM 

Trasa linowa Maluch stanowisko 11 13600 149600 

Wejścia/Zejścia szt. 3 1750 5250 

System informacji kpl. 1 760 760 

Ekspertyza dendrologiczna kpl. 1 1400 1400 

Projekt na zgłoszenie kpl. 1 2500 2500 

Certyfikacja kpl. 1 1500 1500 

Łącznie netto       161010 



 
 

 

 

 

 

                                                                                     Z poważaniem 

 

 

 

 

  


