
Çift Burgulu Tırmanma 

 Burgu tırmanmalar birbirine 90° dik kesitlerin süpürülmesiyle oluşan formda dizayn edilip, 

alüminyum kalıplarda imal edilmektedir. 

 Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar bulunmaktadır. 

 Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için figürler ve tırmanma tutamakları 

kullanılmaktadır. 

 Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini geliştirmesine 

olanak verecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Çift burgulu tırmanma, iki adet burgu tırmanma ve konstrüksiyon borularında meydana 

gelmektedir.  

 Üründe kullanılan borular, Ø90mm et kalınlığı 3-5mm ölçülerinde imal edilmektedir. 

 Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar, polyester esaslı elektro statik toz boya 

kaplama işlemine tabi tutulup 200ºC fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanarak korozyona 

karşı dirençli hale getirilmektedir. 

 Ürün zemine, dikmelerde bulunan flanş yardımı ile çakma dübeller ile veya minimum 35cm 

derinlikteki beton çukuru doldurularak sabitlenmektedir. 

 Plastik aksam, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, 4-6mm kalınlığında çift cidarlı olarak 

üretilmektedir. 

 Plastik aksam, iç ve dış mekan kullanımına uygun, UV ışıklarına karşı dayanıklı ve 

kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 

 



 

 

Boyutlar 

Çift Burgulu Tırmanma Yüksekliği 159 cm 

Çift Burgulu Tırmanma Eni 411 cm 

Çift Burgulu Tırmanma Boyu 178 cm 

 

 

 

 

 

 

 



Üçlü Burgulu Tırmanma 

 Burgu tırmanmalar birbirine 90° dik kesitlerin süpürülmesiyle oluşan formda dizayn edilip, 

alüminyum kalıplarda imal edilmektedir. 

 Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar bulunmaktadır. 

 Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için figürler ve tırmanma tutamakları 

kullanılmaktadır. 

 Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini geliştirmesine 

olanak verecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Üçlü burgulu tırmanma, üç adet burgu tırmanma ve konstrüksiyon borularında meydana 

gelmektedir.  

 Üründe kullanılan boru, Ø90mm et kalınlığı 3-5mm ölçülerinde imal edilmektedir. 

 Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar, polyester esaslı elektro statik toz boya 

kaplama işlemine tabi tutulup 200ºC fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanarak korozyona 

karşı dirençli hale getirilmektedir. 

 Ürün zemine, dikmelerde bulunan flanş yardımı ile çakma dübeller ile veya minimum 35cm 

derinlikteki beton çukuru doldurularak sabitlenmektedir. 

 Plastik aksam, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, 4-6mm kalınlığında çift cidarlı olarak 

üretilmektedir. 

 Plastik aksam, iç ve dış mekan kullanımına uygun, UV ışıklarına karşı dayanıklı ve 

kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boyutlar 

Üçlü Burgulu Tırmanma Yüksekliği 262 cm 

Üçlü Burgulu Tırmanma Eni 332 cm 

Üçlü Burgulu Tırmanma Çapı 340 cm 

 

 



Çift Burgulu Halat Tırmanma 

 Burgu tırmanmalar birbirine 90° dik kesitlerin süpürülmesiyle oluşan formda dizayn edilip, 

alüminyum kalıplarda imal edilmektedir. 

 Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar bulunmaktadır. 

 Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için figürler ve tırmanma tutamakları 

kullanılmaktadır. 

 Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini geliştirmesine 

olanak verecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Çift burgulu halat tırmanma,  iki adet burgu tırmanma, iki adet ip tırmanma ve 

konstrüksiyon borularından meydana gelmektedir.  

 Üründe kullanılan borular çap Ø114,3mm et kalınlığı 3-5mm ölçülerinde imal edilmektedir. 

 Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar, polyester esaslı elektro statik toz boya 

kaplama işlemine tabi tutulup 200ºC fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanarak korozyona 

karşı dirençli hale getirilmektedir. 

 Ürün zemine, dikmelerde bulunan flanş yardımı ile çakma dübeller ile veya minimum 35cm 

derinlikteki beton çukuru doldurularak sabitlenmektedir. 

 Plastik aksam, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, 4-6mm kalınlığında çift cidarlı olarak 

üretilmektedir. 

 Plastik aksam, iç ve dış mekan kullanımına uygun, UV ışıklarına karşı dayanıklı ve 

kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 İp tırmanmaların her birinde 20m çelik yapılı halat kullanılmaktadır. 

 Örgü halat en az Ø16mm çapındadır. 

 Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik 

iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir. 

 Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır. 

 İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir. 

 Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır. 

 Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamit iplerin merkezinde kalacak 

şekilde imal edilmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 

Çift Burgulu Halat Tırmanma Yüksekliği 261 cm 

Çift Burgulu Halat Tırmanma Eni 656 cm 

Çift Burgulu Halat Tırmanma Boyu 100 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dörtlü Burgulu Halat Tırmanma 

 Burgu tırmanmalar birbirine 90° dik kesitlerin süpürülmesiyle oluşan formda dizayn edilip, 

alüminyum kalıplarda imal edilmektedir. 

 Fonksiyonu sağlaması açısından burgu tırmanma yüzeyinde oluklar bulunmaktadır. 

 Ayrıca görselliği tamamlayıcı ve ilgi çekici olması için figürler ve tırmanma tutamakları 

kullanılmaktadır. 

 Burgu formuna sahip olması sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma yetisini geliştirmesine 

olanak verecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Dörtlü burgulu halat tırmanma,  dört adet burgu tırmanma, dört adet ip tırmanma ve 

konstrüksiyon borularından meydana gelmektedir.  

 Üründe kullanılan borular çap Ø114,3mm et kalınlığı 3-5mm ölçülerinde imal edilmektedir. 

 Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar, polyester esaslı elektro statik toz boya 

kaplama işlemine tabi tutulup 200ºC fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanarak korozyona 

karşı dirençli hale getirilmektedir. 

 Ürün zemine, dikmelerde bulunan flanş yardımı ile çakma dübeller ile veya minimum 35cm 

derinlikteki beton çukuru doldurularak sabitlenmektedir. 

 Plastik aksam, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, 4-6mm kalınlığında çift cidarlı olarak 

üretilmektedir. 

 Plastik aksam, iç ve dış mekan kullanımına uygun, UV ışıklarına karşı dayanıklı ve 

kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 İp tırmanmaların her birinde 20m çelik yapılı halat kullanılmaktadır. 

 Örgü halat en az Ø16mm çapındadır. 

 Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik 

iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir. 

 Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır. 

 İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir. 

 Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır. 

 Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamit iplerin merkezinde kalacak 

şekilde imal edilmektedir. 

 

 

 



 

 

Boyutlar 

Dörtlü Burgulu Halat Tırmanma Yüksekliği 263 cm 

Dörtlü Burgulu Halat Tırmanma Eni 657 cm 

Dörtlü Burgulu Halat Tırmanma Çapı 663 cm 

 


