
Figürlü Dönme Dolap  

 Dönence platformu en az 3mm kalınlığındaki sacdan 175cm±10cm çapında, 2mm et 

kalınlığında imal edilmektedir.  

 Dönence platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde 

bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8 mm çapındaki delikler, 

sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleştirilmiş olmaktadır.  

 Dönence platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya 

da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmamaktadır.  

 Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm’lik punç ile 

delinmektedir.  

 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için dönence platformunun üst, alt 

ve yan yüzeyleri 60 shore ve en az 2mm et kalınlığında, fitalatsız daldırma sıvı kauçuk 

malzeme kullanılarak 200°C de fırınlanarak kaplanmaktadır.  

 Dönence merkezinde bulunan 114x2,5mm boruya, tutma elemanı olarak kullanılacak 

olan 35mm çapında ve 2,5 mm et kalınlığında borular montajlanmaktadır. 

 Zemin mukavemetini arttırmak için platform altında 40x5mm silmelerle şase 

oluşturulmaktadır. 

 Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek 

imal edilmektedir. 

 Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman 

kullanılarak dönme hareketi sağlanmaktadır. 

 Figürlü oturak, en az 8 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Ürün, kullanıcının rahat oturabilmesi için ergonomik formda tasarlanmış olmalıdır. 

 Ürün, yaralanmalara sebebiyet verebilecek sivri kenar, köşe veya herhangi bir pürüz 

bulunmayacak şekilde tasarlanmaktadır. 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Dönme Dolap Uzunluğu 175 cm 

Dönme Dolap Yüksekliği 109 cm 

Özellikler Hammadde LLDPE 

 

 

 

 



Klasik Dönme Dolap 

 Dönence platformu en az 3mm kalınlığındaki sacdan 175cm±10cm çapında, 2mm et 

kalınlığında imal edilmektedir.  

 Dönence platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde 

bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8 mm çapındaki delikler, 

sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleştirilmiş olmaktadır.  

 Dönence platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya 

da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmamaktadır.  

 Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm’lik punç ile 

delinmektedir.  

 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için dönence platformunun üst, alt 

ve yan yüzeyleri 60 shore ve en az 2mm et kalınlığında, fitalatsız daldırma sıvı kauçuk 

malzeme kullanılarak 200°C de fırınlanarak kaplanmaktadır.  

 Dönence merkezinde bulunan 114x2,5mm boruya, tutma elemanı olarak kullanılacak 

olan 35mm çapında ve 2,5 mm et kalınlığında borular montajlanmaktadır. 

 Zemin mukavemetini arttırmak için platform altında 40x5mm silmelerle şase 

oluşturulmaktadır. 

 Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek 

imal edilmektedir. 

 Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman 

kullanılarak dönme hareketi sağlanmaktadır. 

 Kullanıcının oturduğu dönme dolap oturağı; HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 

malzemenin istenilen konsepte uygun olarak, CNC router makinesinde kesilmesiyle elde 

edilmektedir.  

 HDPE malzemede ateş yürümezlik özelliği olmaktadır.  

 Router makinelerinde kesimi yapılan parçalar herhangi bir çapak ya da keskin köşe 

bırakmayacak şekilde frezeden geçirilip yumuşatılmaktadır.  

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Dönme Dolap Uzunluğu 175 cm 

Dönme Dolap Yüksekliği 90 cm 

Özellikler Hammadde LLDPE 

 

 

 

 

 

 



İdeal Dönme Dolap 

 Dönence platformu en az 3mm kalınlığındaki sacdan 175cm±10cm çapında, 2mm et 

kalınlığında imal edilmektedir.  

 Dönence platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde 

bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8 mm çapındaki delikler, 

sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleştirilmiş olmaktadır.  

 Dönence platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya 

da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmamaktadır.  

 Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm’lik punç ile 

delinmektedir.  

 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için dönence platformunun üst, alt 

ve yan yüzeyleri 60 shore ve en az 2mm et kalınlığında, fitalatsız daldırma sıvı kauçuk 

malzeme kullanılarak 200°C de fırınlanarak kaplanmaktadır.  

 Dönence merkezinde 114mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 75cm±10cm 

yüksekliğinde boru bulunmaktadır. 

 114mm±5mm çapındaki bu boruya; zeminle en az 20° açı yapan, 32mm±5mm çapında, 

2,5mm et kalınlığında, en az 76cm±10cm yüksekliğinde, 68cm±10cm uzunluğunda, 4 

adet boru plastik kelepçe ve dik ağız yardımıyla montajlanmaktadır. 

  Zemin mukavemetini arttırmak için platform altında 40x5mm silmelerle şase 

oluşturulmaktadır. 

 Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek 

imal edilmektedir. 

 Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman 

kullanılarak dönme hareketi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Dönme Dolap Uzunluğu 175 cm 

Dönme Dolap Yüksekliği 105 cm 

Özellikler Hammadde LLDPE 

 

 

 

 

 



Klasik Koltuklu Dönme Dolap 

 Dönence platformu en az 3mm kalınlığındaki sacdan 175cm±10cm çapında, 2mm et 

kalınlığında imal edilmektedir.  

 Dönence platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde 

bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8 mm çapındaki delikler, 

sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleştirilmiş olmaktadır.  

 Dönence platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya 

da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmamaktadır.  

 Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm’lik punç ile 

delinmektedir.  

 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için dönence platformunun üst, alt 

ve yan yüzeyleri 60 shore ve en az 2mm et kalınlığında, fitalatsız daldırma sıvı kauçuk 

malzeme kullanılarak 200°C de fırınlanarak kaplanmaktadır.  

 Dönence merkezinde bulunan 114x2,5mm boruya, tutma elemanı olarak kullanılacak 

olan 35mm çapında ve 2,5 mm et kalınlığında borular montajlanmaktadır. 

 Zemin mukavemetini arttırmak için platform altında 40x5mm silmelerle şase 

oluşturulmaktadır. 

 Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek 

imal edilmektedir. 

 Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman 

kullanılarak dönme hareketi sağlanmaktadır. 

 Dönence oturakları, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3,30 kg 

ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Dönme Dolap Uzunluğu 175 cm 

Dönme Dolap Yüksekliği 105 cm 

Özellikler Hammadde LLDPE 

 

 



Dört Kollu Koltuklu Dönme Dolap 

 Dönence metal aksamı, 114mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm 

yüksekliğindeki boruya, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 

180cm±10cm uzunluğundaki boruların montajı ile oluşturulmaktadır. 

 Dönence oturakları, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3,30 kg 

ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Oturakların metal aksama montajı, cıvata ve somunlar aracılığıyla vidalama yöntemiyle 

sağlanmaktadır. 

 Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek imal 

edilmektedir. 

 Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman kullanılarak 

dönme hareketi sağlanmaktadır. 

 Açık uçlu boruların kapatılması amacıyla; çift cidarlı kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) imal edilen ankraj kapakları 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Dönme Dolap Uzunluğu 108 cm 

Dönme Dolap Yüksekliği 93,5cm 

Özellikler Hammadde LLDPE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yedek Parçalar 

Dönme Dolap Oturağı 

 Oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3,30 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 40 cm’den az 

olmamaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

En 44 cm 

Boy 32 cm 

Yükseklik 33 cm 

Özellikler 
Ağırlık 3,30 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 



Motor Zıpzıp 

 Motor zıpzıp; kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, istenilen konsepte uygun olarak tek parça 

halinde imal edilmektedir. 

 Ürün üzerinde rahat ve güvenli kullanım için ayaklık ve el tutma barları ergonomi kuralları 

içerisinde dizayn edilerek üretilmektedir.  

 Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma 

aparatı kullanılmaktadır. 

 

 

Boyutlar 

Yükseklik 72 cm 

En 115 cm 

Genişlik 23 cm 

Özellikler 
Ağırlık 8 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Zıp Zıp Tutamağı 

 Zıpzıplarda tutunmayı kolaylaştırmak amacıyla polyamid türevi plastik malzemeden 

kendinden renkli olacak şekilde enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş zıpzıp tutamakları 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

Polietilen Tutamak 

 Ana boruyu üstten kapatacak ve kullanıcının el ile tutunmasını sağlayacak şekilde imal 

edilmektedir.  

 Polietilen tutamaklar, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene)  şişirme yöntemiyle minimum 1,25 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



Ø 114 Şapka Tapası 

 Şapka tapası, çocuk oyun grubu, tahterevalli, salıncak ve diğer ürünlerde yer alan açık uçlu 

boruların kapatılması için kullanılmaktadır. 

 Şapka tapası, polietilen malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun olarak üretilmiştir. 

 Ürün UV ışıklarına karşı dayanıklıdır. 

 Tasarımı kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde oval yapıdadır. 

 114 mm ölçülerinde çift cidarlı girişi ile boruyu kavrar, montajı kolaydır. 

 

 

 

 

Ø 114 Ankraj Kapağı 

 114 mm ölçülerinde olan ankraj kapakları, çocuk oyun grubu, tahterevalli, salıncak ve diğer 

ürünlerde yer alan açık uçlu boruların kapatılması amacıyla kullanılmaktadır. 

 Ankraj kapakları, politelin plastik malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun olarak 

üretilmektedir. 

 UV ışıklarına karşı dayanıklı olup kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Çift cidarlı olarak imal edilmekte ve vidalama sistemi ile montajı sağlanmaktadır. 

 



Vida Gizleme 

 Vida gizlemeler, oluşabilecek kazaları ve yaralanmaları önlemek amacıyla oyun gruplarının 

tümünde kullanılmaktadır. 

 Vida gizlemeler; vida ve somun gibi monte elemanlarının gizlenmesine olanak sağlayarak 

oyun grupları ve park elemanlarına estetik bir görünüm kazandırır. 

 Vida gizlemeler, politelin plastik malzemeden enjeksiyon yöntemi ile iç ve dış mekan 

kullanımına uygun olarak üretilmektedir. 

 UV ışıklarına karşı dayanıklı olup kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 

Bağlantı Elemanları  

Ø 114 Plastik Kelepçe 

 Plastik kelepçeler, oyun grubu üzerinde bulunan pano, kaydırak girişi, korkuluklar vb. 

elemanların 114 mm çapındaki taşıyıcı sistemine montajlanmasını sağlamaktadır. 

 Kelepçeler enjeksiyon yöntemi ile elyaflı polyamid hammaddesinden imal edilmektedir. 

 Kelepçe iç çapı 114 mm boruya uygun olarak tasarlanmaktadır. 

 Sıkıldığında boru yüzeyinde dönme yapmamaktadır. 

 Kelepçe bağlantısı sağlandıktan sonra kelepçenin hiçbir kısmında yaralanmaya sebebiyet 

verebilecek çıkıntılar veya keskin köşeler olmamaktadır. 

 İstenilen renkte üretilebilmektedir. 

 



Ø114 Dik Ağız 

 Dik ağız, eğri ağız ve platform takozu aparatları çeşitli oyun parkı ve spor aletlerinin 

montajında kullanılmaktadır. 

 114 mm boruya uygun olarak polietilen malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun 

olarak üretilmektedir. 

 Ürün UV ışıklarına karşı dayanıklıdır. 

 Tasarımı kullanıcıya zarar vermeyecek yapıdadır. 

 İstenilen renklerde üretilebilmektedir. 

 

 

Cıvata, Somun Ve Pullar 

 Oyun sistemlerinde kullanılan bağlantı elemanları (cıvata, pul ve somunlar) korozyona karşı 

korunması için Geomet B321 Plus veya galvaniz kaplama olarak üretilmektedir. 

 Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmamaktadır.  

 Oyun grubu bünyesindeki bombe baş somun haricindeki tüm somunlar fiberli olarak 

üretilmektedir. 

 


