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Za ponudbo se obrnite na Kreal!
kreal@kreal.si

Garancija:
3 leta
80% komponent recikliranih

Splošne dimenzije
Višina:                        400mm
Širina:     500mm
Dolžina:          1200mm

Starostna skupina:  3-70let
Max. število oseb:  1
Naloga
- Izvajanje gibalnih nalog npr. 
stopanje in skakanje
Učinek
- Spretnost za nadzor ravnotežja in 
krepitev telesa 
Varnost
- Ne uporabljajte v dežju, snegu ali 
  ledu!

Minimalni prostor prostega gibanja
- 3200mm×3200mm 
Možnost padca
- ob izvajanju vaj

korak  2korak  1 korak  3

Ime:   Večvišinska klop 400
Mode:       VV4
Opis:    vadbena klop
Št. art.          KAGP165

         
Ključne komponente:
- konstrukcija; aluminij
- spojni elementi; nerjavečo jeklo
- vadbena površina; gumirano

Barvna shema:
- konstrukcija, srebrna barva gladka 
polsijaj
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Certifikat
Izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 913, 
SIST EN 15312+A1,
SIST EN 957-4.



Opomba: Igralna oprema, katera vsebuje sestavne 
dele iz aluminija in nerjavečega jekla naj ne bi 
smela priti v stik z “normalnimi” jeklenimi deli. 
Jekleni deli lahko sprožijo korozijo v kombinaciji 
z vlago. V primeru korozije se lahko le ta odpravi 
z abrazivnim brusnim paprijem (granulacija 240). 
Vzpovstavite dejstvo, da je oprema narejena iz 
Aluminija, nerjavečega jekla, “normalnega” jekla in 
drugih materialov kateri so v medsebojnem stiku.

Da bi ohranili lep videz vaše Kreal opreme bi po 
daljšem časovnem obdobju moral nekdo skrbeti za 
vzdrževanje aluminijastih in nerjavečih površin, 
kljub svoji odpornosti proti koroziji. 

Še posebej velja za področja, katere jih padavine 
ne dosežejo ter jih je potrebno pogosteje čistiti 
pred nalaganjem umazanije zaradi onesnaženja zraka 
v ozračju. 

Umazanija katera se nalaga se lahko očisti z uporabo 
visoko tlačnega curka. Za čiščenje lahke umazanije 
uporabite čisto s posebnim čistilom navlaženo krpo 
(npr. fosforna kislina oz. biološko razgradljiva 
čistila) in sperite s čisto vodo po kratkem času 
delovanja. Za zelo umazane površine se lahko 
uporabijo loščila (npr. za čiščenje kroma na 
avtomobilih), za mastne površine in mastno umazanijo 
pa se lahko uporabijo temu primerna alkoholna 
čistila in topila (npr. etil alkohol, izopropil 
alkohol ali aceton). 

Ne uporabljajte čistilnih sredstev katera osnova 
je klorid ali klorovodik. Čistilni intervali so 
odvisni od vrste in stopnje umazanosti kot tudi od 
optičnnih lastnosti. Zato je čiščeneje priporočljivo 
v presledkih od šest do dvanajst mesecev pri čemer 
je v primeru močne umazanije čiščenje priporočljivo 
na intervalu od tri do šestih mesecev.

V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca in
z veseljem vam bomo odgovorili!

Vse pravice in spremembe izdelkov pridržane.

          Vaš
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AB temelj Ø500mm/h300mm

AB temelj Ø500mm/h500mm

AB temelj Ø300mm/h300mm

Varnostna podlaga / 
prosto gibanje

Utrjena podlaga

Minimalni varnostni 
prostor / območje pretoka
prostega gibanja

Tla

1. Četrtletno operativni pregled
Preverite opremo in varnostno območje za očitne 
nevarnosti za varnost in čistoče. (Npr. vidni in 
izpostavljeni temelji, manjkajoči ali poškodovani 
deli, manjkajoča ali nezadostna varnostno 
absorbcijska podlaga, zlomljeni deli, umazanija ipd.)
Preverite območje gibanja/igranja za čistočo in druge
nevarnosti. Če obstajajo štrleči elementi, jih je
potrebno odstraniti. Preveriti je potrebno globino 
montaže opreme. Če dimenzija ne ustreza je potrebno
dvigniti varnostno absorbcijsko podlago do nivoja 
“Tla”, da ustreza višinska dimenzija opreme in s tem 
tudi globina montaže. Preverite opremo za za čistočo,
pravilno delovanje, obrabo, stabilnost in poškodbe. 
Preverite vse pritrdilne elemente in jih po potrebi 
pritegnite (opomba: bodite pozorni na pravilno 
pritrditev delov med seboj). V primeru poškodb, 
zamenjajte poškodovane elemente.
2. Letni glavni pregled
(v intervalih ki so daljši od 12 mesecev)
Zraven operativnega pregleda je potrebno posebno 
pozornost nameniti stabilnosti opreme (katera je 
lahko prizadeta zaradi vandalizma ali lokalne 
korozije) in njeni obratovalni varnosti, še posebej 
po delih popravila, montaži novih elementov ali po 
zamenjavi obstoječih elementov. V ta namen je, da bo
morda potrebno odkriti temelje in opremo ponovno
postaviti ali jo zamenjati.

Pozor! Zgoraj omenjene vzdrževalne intervale, je 
potrebno razumeti kot priporočila. Pogostost 
pregledov mora biti ustrezno povečana v primeru 
intenzivne uporabe opreme, ekstremnih vremenskih 
razmer, postavitve v bližini obale ali krajih 
kateri so pogosto predmet vandalizma in glede na 
starost opreme! Zraven priporočil za vzdrževanje, 
ki jih poda proizvajalec je prav tako nujno potrebno 
upoštevati predpise, določene v SIST EN 913, 
SIST EN 15312+A1, SIST EN 957-4! 
Pri menjavi ali popravilu elementov, prosimo vedno 
uporabljajte originalne nadomestne dele zavoljo 
varnosti in zanesljivosti. Če je bila oprema 
nepopolno nameščena ali delno nameščena ob 
vzdrževalnih delih, lahko to povzroči tveganje 
poškodb za uporabnika. Iz tega razloga, naj bo jasno 
razvidno, da se oprema v takih primerih ne sme 
uporabljati.

1. Izberite lokacijo za igralno opremo v upoštevanju 
varnostnih zahtev prostora prostega gibanja / območja 
(3200mm×3200mm).
2. Območje pretoka prostega gibanja okrog opreme ne 
sme prekrivati območja pretoka prostega gibanja druge 
opreme. Glede na SIST EN 913, SIST EN 15312+A1,
SIST EN 957-4 mora varnostna podlaga biti položena po 
celotni površini možnega padca kjer se vrši prosto 
gibanje.
3. Opravite izkop za 4 temeljev, kot je prikazano na 
sliki. Po izkopu se tla utrdijo.
Opomba: Pazi na višino opreme, višinska dimenzija 
se meri od končnih tal “Tla”.
4. Oprema mora predhodno biti sestavljena v celoti.
5. Nastavite opaže za vse betonske temelje glede na 
podane mere (Ø×h) in njihove pozicije ter izdelajte 
temelje s horizontalno armaturo (BSt 500S) in betonom 
C 20/25. Postavite v celoti sestavljeno opremo v 
temelje glede na podane mere. Opremo poravnajte v 
vodoravni in navpični smeri prepričajte, se da vse 
mere ustrezajo podanim meram ter jo začasno podprite 
preden beton utrdi.
Opomba: Za postavitev opreme v temelje bo potrebno 
min. 2 osebi. Oprema z začasnimi podporami se ne sme
uporabljati  za igranje!

Ojačitvev: Betonski temelji z armaturo.
Osnova za armaturo: BSt 500S, poravnana
4 stremena Ø8mm vzdolžno in prečno,
Kakovostni razred betona: C 20/25

6. Po obdobju 10-14 dni, odvisno od vremenskih pogojev 
in velikosti temeljev se lahko temelji zasujejo in 
položi se varnostno absorbcijska podlaga v ustrezni 
globini/debelini in površini glede na SIST EN 913, 
SIST EN 15312+A1, SIST EN 957-4 ter proizvajalčevih 
priporočil.
7. Ne dovolite, da se oprema uporablja preden je bila
namestitev vseh komponent zaključena.
Pozor! Če je bila oprema nepopolno nameščena ali 
delno nameščena ob vzdrževalnih delih, lahko to 
povzroči tveganje poškodb za uporabnika. Iz tega 
razloga, naj bo jasno razvidno, da se oprema ne sme
uporabljati v takih primerih.
Opomba: Igralna oprema, katera vsebuje sestavne dele
iz aluminija in nerjavečega jekla naj ne bi smela 
priti v stik z “normalnimi” jeklenimi deli. Jekleni 
deli lahko sprožijo korozijo v kombinaciji z vlago. 
V primeru korozije se lahko le ta odpravi z 
abrazivnim brusnim paprijem (granulacija 240). 
Vzpovstavite dejstvo, da je oprema narejena iz 
Aluminija, nerjavečega jekla, “normalnega” jekla in 
drugih materialov kateri so v medsebojnem stiku.


