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Kosz na śmieci KM-3

Standard wykonania:

lnne nr k,i-] 5204
cena nettoj ó3ó,50

cena brutto:782.90

§ffi
Novurn Spółka z ograniczoną
odpowiedzial nością Spółka komandytowa

ul, Chrobrego 1

12-1oo szczytno
NlP:7451a47179
801003 084
89 623 29 85

5pecyńkacja

a,51\ a,47

stelaż
Elementy staloWe ocynkowane

metaloWry

stal: urZądzenia Wykonane Z metalu.



Stolik do gry w szachy i chińczyka

Standard wykonania:

lnne ń(kau 4712
ccńanctto 7 ó45.45

cena brutto:9403.90

xonnul
Novum Spółka z ograniczoną
odpowiedzial nością 5połka komandytowa
ul. Chrobrego 1

12-100 5zczytno
NlP:7457847179
801 003 084
89 623 29 85

Specyńkacja

Mał:, !V),.. !tidl(! /,\,

iiośi li:vl lioWl)]kóW

mała architektura
1,8 x 1,ó9

o.7ó

stelaź
siedzisko

stelaż: Wykonany z betonU.

siedżisko: siedzisko ławki zostało Wykonane z desek drewnianych. Elementy drewniane implegnowane

próżniowoci-śnieniowo.

drewniane



łfil ln , Ql"azs , RG ,y ą'B \9



L§ 26-a1-2a21

Zestaw tablic edukacyjnych
3646EPzN
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Konstrukcja Urządzenia Wykonana z drewna klejonego
Warctlvowo- Panele z polietyłenu (HDPE), Panele rysunkowe
wykonane ze §klejki pokrytej HPL, Elementy drewniane
olejowane lub pokMo barwną lazuą Elementy stalowe
zabezpieczone antykorożyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakie.owanie proszkowe, Wszystkie Ęcżniki i okucia odporne
na waruhki atmosferyczne i promieniowani€ UV,
Urządżenie posadowione poniźej poziomu gruntu. Montaż
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Liczba użvlkownikóW 8

Przedział Wiekowv 0 - 14 l
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] Wymlary urządzenia [m] l z.s3 x o.zl x'l.st l
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zoodność z nórma EN 1176

i częścizamienne Dostępne 
l

swobodnego powierzchni
upadku [m] {m']

żgodnie z instrukcją,
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STREFA BEZPlECZEŃSTWA

wvsokość pole

NoVUM Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandlowa, ul, Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. ł48 b9 azs zó as Fax. +4a 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja,pl Www,novumedukacja,pl

ffiW



Kotwy
Rodzaj drewna

Daszki i

zabezpieczenia
Elementy 5talowe ocynkowane

Podesty
antypoślizgowe

Grubośćsłupów

klejone Warstwowo

sklejka Wodoodporna

l

Podestyi Mocowanedo stalowej ramy,Wykonane z antypoślizgowej płyty HPL.

nie

tak

120 mm

nie

tak

120 mm

tak

Kotwy: elementy konstrukcyjne urżądżeń osadżamy na metalowych, ocynkowany€h kotwach betonowanych lUb

prżytwierdżanych do betonowych bloczkóW. powodujeto odizolowanie drewna od 8rUntu na ok, 10 cm, co znacżnie
przedłuźa źyWotność drewna-

Rodzaj drewna: drewno klejone Warctwowo, wzdłużnie MoWane, zabezpieczone środkiem do ochrony dre!^,/na, Do
produkc.ii na§zych urządzeń stosujemy drewno pozyskiwane z8odnie z Wyma8aniami ceńńkatu Fsc, czyli
pochodzące z odpowiedzi al nie ż a r ządzany ch żr ód e l.

Daszki i zabezpieczeniai wykonane z phĄ HDPE, bardzo Wytrzymałej pMy polietylenowej, nie ńasiąkające wodą,

nie pęczniejące, odporne na złamania i nie,/vymaga konserwacji (malowania).

Elementy stalowe zabezpieczone dodatkoWą War§twą cynku.



Ławka Łódzka

standard Wykonania:

Novum Spółka z ograniczoną
odpowledzialnością 5półka komandytowa

ul. Chrobrego 1

12-100 szcZytno
Nl?:7Ą57847779
801003 084
89 ó23 29 85

Specyfrkacja

lnne nr k3t.:5o11o
cena netio: ó3ó50

cena brutto:782.90

stelaź

i,ir:E:
7,7Xo,59

Elementy stalowe ocynkowane
5iedzisko

siedzisko ioparcie: wykonlne ż desek dre\./nianych,

t l"*-*-l
I z"l;*ny 

]

nie

drewniane



Łęu.)co. ŁódzVą,



stojak na rowery spartan

Standard wykonania:

lnne nr kat.:5431
cenaretto:ó3ó,5o

cena brUtto:782.90

stelaż
Elementy stalowe ocynkowane

§rexffi
Novum Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul, Chrobrego 1

12-100 5ZcZytno

N|P:7451a47179
B01003 084
89 623 29 85

Specyńkacja

2.a6xo,47

stal: u.żądZenia Wykonane Z metalu,





Stolik do gry w szachy

standard Wykonania:

lnne nrkat.|4111
ce.a nettoj ó 370ó5

cena brutto:7835.90

Novum spółka Z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul, Chrobrego 1

12-100 Szczytno
N|P:7457847779
Bo1 0o3 oB4
89 623 29 85

Specyńkacja

Mlki f;},: Upiłk! A
l{o{ć | I.iytl<o\łiikó\ł ]

1,71 x I,77
a.75

4

stelaż
lnne

betonowry

drewnianesiedzisko

stelaż: Vvykonany z betonu.

siedzisko: siedzisko łaWki zostało Wykonane z de5ek drewnianych, Elementy dreWniane impre8noWane

próźn;owoci-śnieniowo.




