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TOBOGANE FIBREX

A. Tobogane drepte
Toboganele sunt confecționalte din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă.
Suprafața de alunecare este acoperită cu gelcoat, un smalț poliesteric foarte
rezistent la uzură, șocuri mecanice, radiații UV, diferențe de temperatură și alte
intemperii.
Toboganele drepte pot fi realizate in diverse culori.

A.1. Tobogan drept cu lungimea de 2,8m
Toboganele drepte sunt confecționate dupa un model clasic cu forme simple si
rotunjite oferind un grad ridicat de securitate având în vedere că se adresează copiiilor
începând cu vârsta de 3 ani.
Acest model are lungimea activă de 280cm și o înălțime de 140cm. Este dotat cu
ramforsări și picioare metalice pentru prindere pe suport, platformă sau scara specială.
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Acest model poate fi comandat simplu sau impreuna cu platformă de urcare (pag.7)
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A.2. Tobogan drept cu lungimea de 3,8m
Toboganele drepte sunt confecționate dupa un model clasic cu forme simple si
rotunjite oferind un grad ridicat de securitate având în vedere că se adresează copiiilor
începând cu vârsta de 3 ani.
Acest model are lungimea activă de 380cm și o înălțime de 172cm. Este dotat cu
ramforsări și picioare metalice pentru prindere pe suport, platformă sau scara specială.

640

Acest model poate fi comandat simplu sau impreuna cu platformă de urcare pentru
un tobogan sau cu platforma dubla pentru toboganul de 3.8 si toboganul spirala (pag.7)
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B. Tobogan tip spirală cu înălțimea de 2,3m
Modelul de tobogan spiralat este un model mai deosebit fata de cele clsaice și poate fi
utilizat de copii cu varsta de peste 3 ani dar se pretează ideal și pentru utilizare ca
accesoriu de piscină mai ales insoțit de platformă pentru sarituri in apă.
Acest model are lungimea activă de aproximativ 290cm și o înălțime de 230cm. Este
dotat cu ramforsări și picioare metalice pentru prindere pe suport sau platformă.
Acest model poate fi comandat simplu sau impreuna cu platformă de urcare pentru
un tobogan sau cu platforma dubla pentru toboganul de 3.8 si toboganul spirală (pag.7)
Ca și în cazul toboganelor drepte și acest model este confecționat din rășini poliesterice
armate cu fibră de sticlă și protejate de un strat de gelcoat pe suprafața de alunecare.
Rezistența la intemperii, șocuri mecanice căt și la decolorare fac din acest material
cea mai bună alegere în confecționarea toboganelor.
Toboganele spiralate pot fi confecționate intr-o gama largă de culori.
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Tobogan tip spirală cu înălțimea de 2,3m
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C. Platforme
Platformele pentru tobogane sunt confecționate din metal special tratat chimic și
vopsit în mai multe straturi pentru un efect anticoroziv de durată. Din motive de
siguranță metalul este folosit în combinație cu lemnul. Acests din urmă fiind folosit la
treptele de urcare pe platformă și la închiderea cu lambriuri a platformei până la o
înălțime care conferă siguranță sporită.

C.1. Platforme pentru doua tobogane
Platforma pentru două tobogane este confecționată special pentru toboganul drept cu
lungimea activă de 3.8m și pentru toboganul spiralat. Platforma are nu numai rolul de
a facilita urcarea pe tobogan ci are rolul de a consolida si de a asigura stabilitatea
construcției. Platforma cuprinde:
- scara urcare;
- o platformă la înălțimea de 1.1m;
- o platformă intermediară la înălțimea de 1.38 m;
- plaltformă de coborâre pe toboganul drept la înălțimea de 1.75 m;
- plaltformă de coborâre pe toboganul spirală la înălțimea de 1.90 m.

C.2. Platforme pentru un tobogan
Platforma pentru un tobogan este realzată pentru toboganul cu lungimea activă de 2.8m
și cuprinde următoarele elemente:
- scară urcare;
- o platformă la înălțimea de 1.1 m;
- plaltforma de coborâre pe tobogan la înălțimea de 1.40 m;
* La comandă se pot realiza orice dimensiuni de platforme care permit combinarea a
mai multor tobogane.
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D. Norme, certificate, garanție
Firma Fibrex Co Srl deține toate Agrementele Tehnice și toate avizele necesare
fabricării și comercializării produselor din portofoliu

Norme
Toate echipamentele sunt proiectate și executate în conformitate cu normele legale
în vigoare:
Prescriptii tehnice: ISCIR PTR19-2002;
Standardele europene armonizate din domeniu - SREN 1176-1-2002 până la
SREN 1176-5-2002

Certificate
Sistemul de Management al Calității:
ISO 9001-2000
Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale:
OHSAS 18001-2004
Sistemul de Management de Mediu, conform cerințelor:
SR EN ISO 14001-2005

Garanție
Fibrex Co oferă 2 ani garanție pe toata gama de produse din fibră de sticlă.
Eventualele intervenții vor fi efectuate de către echipa service Fibrex Co.
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