
Accesorii si piese de schimb

Piese de schimb 
si accesorii
Avem la dispozitie o gama ampla de piese de schimb univer-

sale si accesorii. Datorita unei serii de produse, dintre care 

unele chiar si personalizabile spre exemplu scaunelele pentru 

jocurile pe arc, corzi si plase de catarare, parapeti etc, intele-

gem sa confirmam efortul nostry in a oferi un plus de valoare 

activitatii de recuperare a structurilor ludice care – in loc sa 

fie inchise publicului pentru eventuale posibile defecte – ne-

cesita doar o simpla interventie specifica de intretinere si/sau 

reevaluare.



Cod Inaltime sub bara

xpe154 200 cm

xpe154-1 225 cm

Scaunel Orsy

Realizat din PE cu lant de inox

Cos din corzi

Realizat cu inele din otel zincat imbracat 

in coarda; plasa cu coarda de 16 mm cu 

toroane din otel. Diametru 120 cm

Scaun tip scandura 

Realizat din cauciuc rezistent la socuri 

cu miez din aluminiu si lant

cod Inaltime sub bara

xpe70 200 cm

xpe70-1 225 cm

Cod Inaltime sub bara

xpla125 200 cm

xpla125-1 225 cm

Cod Inaltime sub bara

xn120 200-225 cm

Cod Inaltime sub bara

xpe157 200 cm

xpe157-1 225 cm

Cod Inaltime sub bara

xpe71c 200 cm

xpe157d 225 cm

Scaun tip scutec 

Realizat din PE, cu lanturi

Scaun tip cusca

Realizat din cauciuc rezistent la socuri, 

cu miez din aluminiu si lant

Cos Bam Bou

Realizat din PE cu profil de protectie din 

cauciuc si corzi de 20 mm cu toroane din 

otel. Diametru 120 cm
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Suspensii (pereche) 

Pentru bara transversala, in otel 

inoxidabil cu rulment dublu cu auto-

ungere

Suspensii (pereche)

Pentru bara transversala leagan cu cos, 

din otel inoxidabil cu rulmenti dubli cu 

auto-ungere

Suspensii (pereche)

Pentru bara transversala leagan cu cos, 

cu bolt de 16 mm, lungime 210 mm si 

lant de siguranta

Cod materiale

xct100 de acero inoxidable

xci100 inox AISI 316

Lant la metru

Lant cu ochiuri stranse, diametru 6 mm, 

conform cu normele UNI EN 766 si UNI 

EN 1176

Cod

xfea57

Cod

xsan14

Cod

xsan12

Cod

xfea03

Suspensii (pereche) 

Pentru traversa leagan, cu bolt de 12mm, 

lungime 160 mm
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Por favor indicar la longitud debajo del travesaño deseada

Cod

spa50

Spatar de protectie

Pentru leagan cu scandura, cu lant cu 

ochiuri de Ø 5 sau 6 mm



Cod

xfm60

Cart pentru tiroliana

Cart pentru tiroliana din otel inoxidabil 

cu frana

Cod

xfea010

Scaunel pentru tiroliana

Scaunel cu lant

Cod

xpe74

Kit pentru arc tiroliana

Kit complet pentru arc final tiroliana
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Cod

xts12

Cod

xts10

Intinzator pentru tiroliana

Intinzator pentru tiroliana din otel zincat 

la cald pentru lemn patrat

Intinzator pentru tiroliana

Intinzator pentru tiroliana din otel zincat 

la cald pentru lemn rotund

Franghie din otel

Diametru 10 mm, lungimi variabile

Cod lungime ø mm

xfi21 21 mt 10

xfi27 27 mt 10

xfi31 31 mt 10



A

C
B

Scaunel pentru joc pe arc

- Din HPL grosime 15 m

- Din multistrat de mesteacan, 

   grosime 20 mm

Pret la cerere indicand masurile (A,B,C)

Arc 

Arc din otel special vopsit cu pulberi, 

inaltime 400 mm, diametru 200 mm, 

grosime 20/22 mm

Cod grosime

eks180 20 mm

eks180-b 22 mm

Cod Pentru arc

xfe264 200 mm

xfe264-b 200 mm intarit versiune HD

Disc pentru arc

Disco per molla verniciato a polvere con 

bulloni e tappi, diametro mm 200

Disc vopsit cu pulberi, pentru arc, cu 

suruburi si capace, diametru 200 mm
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Baza din otel zincat la cald, pentru jocuri 

cu arc fixate prin cimentare

Cod

xfe60

Cod

xcls01

Cod

xfe380

Baza din ciment Disc pentru fixare joc cu arc, cu suruburi



Montant pentru balansoar cu 
suspensie

Montant din otel zincat la cald pentru 

balansoar cu suspensie, inaltime 100 cm, 

de cimentuit

Cod

xb10

Manere sau suporti pentru 
picioare

Pereche de manere sau suporti pentru 

picioare pentru jocuri pe arc

col.  Cod

xpe9

col.  Cod

xpe8

xpe8-1

xpe8-2

Manere

Pereche de manere pentru jocuri pe arc
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Maner pentru balansoar

Maner din otel inox perntru bara patrata

Cod

xfe304

Set complet pentru verificari 

Ustensile pentru a verifica ca structurile 

ludice respecta normele in vigoare.

Contine 9 elemente

Cod

xps01

Geanta pentru set de verificari

Geanta ce garanteaza transportul in 

siguranta a setului complet pentru ve-

rificari.

Cod

xvps02



Capac cuaripioare

Confectii de 20 buc. Culori la alegere, 

rosu sau galben

Capace

Confectii de 20 buc. Culori la alegere, 

negru sau maro

Capac acoperire suruburi

Confectii de 20 buc. Pentru suruburi de 

8 si 10 mm. Culori la alegere, rosu sau 

galben

Cod ø gaurii

xta25  25 mm

xta30  35 mm

Cod ø gaurii

xtcb8  8 mm

xtcb10  10 mm

xtcb12  12 mm

xtcb14  14 mm

Cod

xpe10
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Telescop

Cod material

xtp10 PE/acciaio

Amortizor pentru balansoar 

Puf din cauciuc rezistent la socuri, 28x53 

cm Disponibil in 2 culori

col Cod

xp190

xp190v

Maner pentru balansoar

Maner din otel inox perntru bara rotunda

Cod pentru diametru bara

xmdt14 140 mm

xmdt16 160 mm

xmdt18 180 mm



Calota pentru montanti

Calota din PVC pentru montanti patratti, 

disponibila in diverse dimensiuni

Calota pentru montanti

Calota in FE zincat la cald pentru 

montant patrati, disponibila in diverse 

dimensiuni

Calota pentru montanti

Calota din FE zincat la cald pentru 

montanti rotunzi, disponibila in diverse 

dimensiuni

Calota pentru montanti

Calota din PVC pentru montanti rotunzi, 

disponibila in diverse dimensiuni

Cod Medida

cms7 7x7 cm

cms9 9x9 cm

cms12 12x12 cm

Cod diametru

cmt10 10 cm

cmt12 12 cm

cmt14 14 cm

Cod diametru

cmtf10 10 cm

cmtf12 12 cm

cmtf14 14 cm

cmtf16 16 cm

Cod dimensiuni

cmsf9 9x9 cm

cmsf12 12x12 cm
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Coarda pentru catarare

Coarda tip Herkules cu 4 toroane din otel 

invelit in material plastic. Diametru 16 

mm. Cu prindere tip degetar

Cod Longitud

ca2262  200 cm

ca2263  225 cm

Plasa pentru catarare 

Plasa de catarare din coarda tip Herkules 

con 4 toroane din otel invelit in material 

plastic. Diametru 16mm. Disponibila 

cu bile sau cu bara filetata Preturii la 

cerere .



Element fixare in”H”

din otel zincat la cald de cimentuit 

pentru montant patrat

Cod Pentru montant

fe190 9x9 cm

fe191 11,5x11,5 cm

Element fixare pe ciment

Element fixare din otel zincat la cald 

pentru fixare pe ciment, pentru montant 

patrat 9x9 cm. Lungime 32 cm

Cod

xfea133

Element fixare in ciment

Element fixare (pereche) din otel zincat 

la cald de cimentuit pentru montant 

patrat 9x9 cm.

Cod lungime

xfea132 75 cm

Cod diametru

xfea139 12 cm

xfea140 14 cm

Element fixare in ciment

Element fixare (pereche) din otel zincat 

la cald de cimentuit pentru montant 

rotund
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Cod dimensiune

xfea36  12x60 cm

xfea37  27x60 cm

Bara protectie

Bara protectie din otel inox diametru 

33 mm, cu adaptatori din PVC de inalta 

rezistenta

Cod lungime

xbp50/75 50 - 75 cm

xbp75/100 75 - 100 cm

xbp100/125 100 - 125 cm

xbp125/150 125 - 150 cm

Indicati la momentul comenzii lungimea totala

Maner de inox

Maner din otel inox diametru 33 mm


