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DINO

Kiinteä ruostumaton
teräsrakenne AISI 304 

Joustava istuin tehty vahvis-
tetusta hihnasta, päällystetty 
pehmeällä kumilla, kiinnitys 6 
mm ruostumattomalla  teräs-
ketjulla.

Köysitikkaiden askelmat ja 
köysien solmut tehty 
polyamidista ruiskupuristuk-
sella.

Istuimet tehty alumiini-
rakenteesta, päällystetty 
pehmeällä  EPDM kumilla, 
kiinnitys 6 mm ruostumat-
tomalla teräsketjulla.

Ergonomisesti muotoillut 
polyetyleenirenkaat paran-
tavat fyysistä hyvinvointia ja 
motoriikan koordinointia.

Kiinteärakenteinen musta 
teräsputki S235JR, puhdistet-
tu hiekkapuhallusmenetel-
mällä. Suojattu ruostumista 
vastaan galvanoinnilla ja 
polyesterijauhemaalikerrok-
sella, QUALICOAT hyväks-
ytty. 1–teräs, 2–hiekka-
puhallus, 3–rautafosfatointi, 
4–sinkkipohja, 5–polyesteri-
jauhemaalaus

Kiinnikkeet kuten ruuvit, 
mutterit, välirenkaat ruostu-
mattomasta teräksestä. 
Ilkivallan kestävät ruuvitulpat 
tehty polyamidista ruisku-
puristuksella.

Istuimen selkätuki teräs-
rakenteella, suojattu peh-
meällä polyuretaanilla. 
Pääteosat tehty polyami-
dista.

Kiinteät ja esteettiset köysien 
kiinnikkeet tehty polyamidista 
ruiskupuristuksella.

Seinälevyt ja tasot tehty
värikkäästä 13 mm HPL
muovista (mustat levyt  8 mm
HPL), korkealaatuinen, 
täysin kosteuseristetty ja uv-
kestävä.

Ketjut 6 mm ruostumatto-
masta teräksestä.

Köysien ristikiinnikkeet holkki-
puristettu kestävästä 
alumiiniseoksesta. 
Käytetään erittäin kovaa 
rasitusta vaativissa elemen-
teissä. 

Taivutetut tolpat männystä, 
paksuus 9 cm, leveys 26 
cm ja pituus 280 cm. Puu 
on ytimetön, liimattu 
kerroksittain poly-
uretaaniliimalla. Täysin
veden kestävä. Puu 
suojattu sääoloihin 
kyllästämällä kahdesti 
erityisellä puun-
suojakyllästeellä.

Kiipeilyotteet  hiekkakivestä 
ja värikkäästä polyesteri-
hartsista.

“Linnunpesä” istuin, hal-
kaisija  100 cm, kiinnitys  
6 mm ruostumattomalla 
teräsketjulla. Metallirunko 
suojattu pehmeällä  poly-
propeeninarulla.

Polypropeeniköydet  ppmulti 
slip-tyyppiset teräsvahvis-
tettuja, halkaisijaltaan 16 mm.

Seinälevyt tehty värikkäistä 15
mm kolminkertaisesta HDPE
polyeteleenistä, 
korkealaatuinen, täysin 
kosteuseristetty ja uv-kestävä.

Kiinnike ja puristinosat tehty 
vahvasta alumiiniseoksesta. 
Alumiini on vahvistettu 
elektroforeesimenetelmällä ja 
polyesterijauhemaalikerrok-
sella,  QUALICOAT hyväksytty.

Köysien päätepalat puristettu 
kestävästä alumiiniseoksesta.

Liukumisen estävä 10 mm 
antrasiitti HPL-tasolevy, 
erittäin hyvä kestävyys 
sääolosuhteisiin ja kulutuk-
seen. 

Keinujen kannattimet, 
tuplalaakereilla ruostumat-
tomasta teräksestä takaa 
hiljaisen toimintameka-
nismin. Vaakaliikkeen lisäksi 
mahdollistaa myös pyöreän 
liikkeen ilman ketjujen 
kiertymistä.

Köysien päät holkkipuristettu 
kestävästä alumiiniseoksesta.
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