განმარტებითი ბარათი

სათამაშოკომპლექსებიგანკუთვნილიასაბავშვობაღების, პარკებისდაგასართობიზონისათვისდამისიგამოყენება
შესაძლებელიუნდაიყოსმთელიწლისგანმავლობაში ნებისმიერიკლიმატურიპირობებისმქონერეგიონებში.
სათამაშოკომპლექსისმეტალისნაწილებიშეღებილიუნდა იყოსმაღალიხარისხისპოლიმერულიემალისფხვნილისაგან გამოწვისმეთოდით.
ხისმასალისაგანდამზადებულინაწილებიუნდაიყოს ზედმიწევნითდაზუმფარებული,დაგრუნტულიდაშეღებილი
მაღალიხარისხისსაღებავითდაგალაქულიმაღალიხარისხის ლაქით;
ყველასათამაშოაღჭურვილობასუნდაგააჩნდესხარისხის დამადასტურებელისერტიფიკატები.
სათამაშოკომპლექსის:საყრდენისვეტებისმონტაჟიუნდა განხორციელდესბეტონისსაფუძველზეარანაკლებ600მმ-ს სიღრმეზე.
გასათვალისწინებელია, რომ ესკიზები გამოიყენება საქონლის აღწერის მიზნით და არ წარმოადგენს მოსაწოდებელი საქონლის ზუსტ ასლს.
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დანართი №1

ტექნიკური პირობები
1. ფანჩატური:

ფანჩატურის ზომები
სიმაღლე (მმ)
სიგრძე(მმ)
სიფართე(მმ)

2930 (±10მმ)
2095 (±10მმ)
2410 (±10მმ)

ტექნიკური მახასითებლები


ფანჩატური განკუთვნილია ეზოებში, პარკების, სკვერების, გასართობი და დასასვენებელი
ზონებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში
ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში.



ფანჩატური

წარმოადგენს

ასაწყობ

დასაშლელ

ექვსკუთხა

კონსტრუქციას

ორი

შესასვლელით, მოაჯირითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფიქსირებული უნდა იყოს
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(ექვსი) ლითონის ბოძზე. დასაჯდომი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 30 მმ სისქის ხეტყის წყალგაუმტარი პლაივუდისაგან (ფანერა).


ფანჩატურის სახურავი წარმოადგენს ექვსკუთხა დასაშლელ კონსტრუქციას, რომელიც
დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ფურცლოვანასაგან არანაკლებ 0,8 მმ, რომლის ზომაც
უნდა იყოს არანაკლებ 1210X1165 მმ-ისა. სახურავზე უნდა იყოს დეკორატიული წაწვეტებული
ფორმის გუმბათი.



ფანჩატურის სახურავის გაბარიტული ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 2145X2150X1200 მმ.



ფანჩატური მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული
ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით.



პლაივუდის (ფანერა) მასალისაგან დამზადებული დეტალები შეღებილი უნდა იყოს აკრილის
საღებავითა და დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლაქით.



ფანჩატურის საყრდენი სვეტებისა და სამაგრი ჭანჭიკების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს
ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 300 მმ -ს სიღრმეზე;
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ატრაქციონი ესკიზი #3 (ორდონიანი ჩამოსასრიალებელი)
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44,7 м 2

2000
6880

სათამაშო ატრაქციონის ზომები

სიგრძე (მმ)
სიგანე (მმ)
სიმაღლე (მმ)

4900 (±50 მმ)
3800 (±50 მმ)
4500 (±50 მმ)

უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ერთი ასასვლელი კიბე მოაჯირებით, ერთი დონეებს შორის
გადასასვლელი ხიდი მოაჯირებით. ორი სასრიალო, ერთი სახურავი, ორი დეკორატიული
ელემენტი, მათ შორის ერთი საანგარიშო სათამაშო ჩოთქი.

ატრაქციონი ესკიზი #5 (ლაბირინთი და ჩამოსასრიალებელი)
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სათამაშო ატრაქციონის ზომები

სიგრძე (მმ)
სიგანე (მმ)
სიმაღლე (მმ)

6650 (±50 მმ)
5200 (±50 მმ)
4300 (±50 მმ)

ატრაქციონი უნდა შედგებოდეს ერთმანეთთან დაკავშირებული ხუთი კოშკურისგან. უნდა
გააჩნდეს მინიმუმ: ერთი ასასვლელი კიბე მოაჯირებით, სამი ასაცოცებელი მოწყობილობა,
ორი სასრიალო, ორი მილისებრი გასაძრომი კოშკურებს შორის, ოთხი დეკორატიული
ელემენტი.

4. ოთხადგილიანი ბზრიალა ესკიზი #6

ოთხადგილიანი ბზრიალას ზომები:

სიგრძე (მმ)
სიგანე (მმ)
სიმაღლე (მმ)

2100 (±50 მმ)
2100 (±50 მმ)
950 (±50 მმ)

ბზრიალა საჭით. განკუთვნილია ოთხი ბავშვის ერთდროულად თამაშისთვის. უნდა
ჰქონდეს ოთხი დასაჯდომი სკამი საზურგეებით და სახელურებით. შუაში განთავსებულ
საჭეზე ზემოქმედების შედეგად ბზრიალა უნდა ბრუნავდეს ცენტრალური ღერძის გარშემო.

5. აიწონა-დაიწონა ესკიზი N7

1000min

(
'.

1000rnin

1000min

აიწონა-დაიწონას ზომები:

სიგრძე (მმ)
სიგანე (მმ)
სიმაღლე (მმ)

2610 (±10 მმ)
300 (±10 მმ)
870 (±10 მმ)

იაწონა-დაიწონა განკუთვნილია 3 დან 7 წლამდე ბავშვებისათვის. ორადგილიანი იაწონადაიწონას დასაჯდომ სკამებს უნდა ჰქონდეს საზურგეები, ხოლო მზიდ ღერძზე
დამონტაჟებული უნდა იყოს ოვალური ფორმის ხელის მოსაჭიდები. დასაჭდომი სკამის
ქვედა მხარეს, მიწასთან შეხების ადგილას დამაგრებული უნდა იყოს კაუჩუკის ან რეზინის
ლენტები, ამორტიზირების მიზნით. უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ორი დეკორატიული
ელემენტი.

