
H:100 Düz Kaydırak 

 100 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, minimum 2 m 

uzunluğunda olan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low 

Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı ve çift cidarlı olarak 

minimum 20 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi genişliği 

40 cm, eğimi ise 25-30 derece olacak şekilde imal edilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 Kaydırak girişinde güvenliği sağlamak amacıyla düz kaydırak giriş panosu kullanılmaktadır.  

 Kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) 

rotasyon kalıplama metoduyla tek parça halinde imal edilmektedir. 

 Polietilen düz kaydırak giriş panoların içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına 

plastik kelepçe ve dik ağız bağlantı aparatları takılarak 114’lük kule borulara 

sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 100 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 210 cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 20 kg 



H:100 Dalgalı Kaydırak 

 100 mm yüksekliğindeki platforma bağlanan dalgalı kaydıraklarda; kayma bölümünün 

yatayla yaptığı eğim açısı kaydırağın boy eksenine göre ölçüm yapıldığında hiçbir noktada 

60 dereceyi ve ortalama 40 dereceyi geçmeyecek şekilde, kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek 

parçalı ve çift cidarlı olarak İmal edilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 Kaydırak girişinde güvenliği sağlamak amacıyla düz kaydırak giriş panosu kullanılmaktadır.  

 Kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) 

rotasyon kalıplama metoduyla tek parça halinde imal edilmektedir. 

 Polietilen düz kaydırak giriş panoların içlerine takılan 27 mm galvanizli iç boru uçlarına 

plastik kelepçe ve dik ağız bağlantı aparatları takılarak 114 mm kule borulara 

sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 100 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 210 cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 20 kg 



H:100 Tüp Kaydırak 

 100 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, minimum 2 m 

uzunluğunda olan H:100 tüp kaydırak; tüp giriş, 35 derece tüp dirsek, 80 tüp ve figürlü tüp 

çıkış olmak üzere toplam 4 parçadan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla imal edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 100 cm 

Tüp Uzunluğu 330 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 73 kg 

Hammadde LLDPE 



H:100 Figürlü Tüp Kaydırak 

 100 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, minimum 2 m 

uzunluğunda olan H:100 figürlü tüp kaydırak; tüp giriş, 35 derece tüp dirsek, figürlü tüp ve 

figürlü tüp çıkış olmak üzere toplam 4 parçadan ve kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla imal 

edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 100 cm 

Tüp Uzunluğu 330 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 74 kg 

Hammadde LLDPE 

 



H:150 Düz Kaydırak 

 150 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, minimum 3 m 

uzunluğunda olan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear 

Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı ve çift cidarlı olarak 

minimum 30 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi 

genişliği 40 cm, eğimi ise 25-30 derece olacak şekilde imal edilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal 

aparatla yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal 

edilmiş kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama 

işleminden geçirilerek imal edilmektedir. 

 Kaydırak girişinde güvenliği sağlamak amacıyla düz kaydırak giriş panosu 

kullanılmaktadır. 

 Kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı üretilmektedir. 

 Polietilen düz kaydırak giriş panoların içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına 

plastik kelepçe ve dik ağız bağlantı aparatları takılarak 114’lük kule borulara 

sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 150 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 315 cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 30 kg 



H:150 Spiral Kaydırak 

 150\±10 cm yüksekliğindeki platformdan merkezindeki minimum Ø89 mm profil 

boruya sarmal şekilde kalıplanmış, alçak yoğunluklu LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla polietilen plastik malzemeden tek parçadan 

kendinden renkli olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi 

genişliği 40 cm, eğimi ise 25-30 derece olacak şekilde imal edilmektedir. 

 Güvenliği sağlamak amacıyla, kaydırak girişinin her iki tarafında metal spiral korkuluk, 

üst kısmında ise minimum 8 kg ağırlığında polietilen giriş bariyeri kullanılmaktadır. 

 Kaydırağın orta bölümüne 15*15*5 mm çapında flanş kaynatılmış, 89 mm çapında, 180 

cm uzunluğunda, 2 mm et kalınlığında SDM boru ile zemine sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 150 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 185cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 40 kg 



H:150 Tüp Kaydırak 

 150 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen minimum 3,15 m 

uzunluğunda olan H:150 tüp kaydırak; tüp giriş, 35 derece tüp dirsek, 80 tüp, 110 tüp ve 

figürlü tüp çıkış olmak üzere 5 parçadan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla imal edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 150 cm 

Tüp Uzunluğu 450 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 95 kg 

Hammadde LLDPE 

 



H:150 Figürlü Tüp Kaydırak 

 150 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen minimum 3,15 m 

uzunluğunda olan H:150 figürlü tüp kaydırak; tüp giriş, 35 derece tüp dirsek, 80 figürlü tüp, 

110 tüp ve figürlü tüp çıkış olmak üzere 5 parçadan ve kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla imal 

edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 200 cm 

Tüp Uzunluğu 450 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 96 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



H:200 Düz Kaydırak 

 200 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, minimum 4 m 

uzunluğunda olan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear 

Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı ve çift cidarlı olarak 

minimum 40 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi 

genişliği 40 cm, eğimi ise 25-30 derece olacak şekilde imal edilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal 

aparatla yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal 

edilmiş kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama 

işleminden geçirilerek imal edilmektedir. 

 Kaydırak girişinde güvenliği sağlamak amacıyla düz kaydırak giriş panosu 

kullanılmaktadır. 

 Kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı üretilmektedir. 

 Polietilen düz kaydırak giriş panoların içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına 

plastik kelepçe ve dik ağız bağlantı aparatları takılarak 114’lük kule borulara 

sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 200 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 380 cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 40 kg 



H:200 Spiral Kaydırak 

 200\±10 cm yüksekliğindeki platformdan merkezindeki minimum Ø114 mm profil 

boruya sarmal şekilde kalıplanmış, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla polietilen 

plastik malzemeden tek parçadan kendinden renkli olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi 

genişliği 40 cm, eğimi ise 25-30 derece olacak şekilde imal edilmektedir. 

 Güvenliği sağlamak amacıyla, kaydırak girişinin her iki tarafında metal spiral korkuluk, 

üst kısmında ise minimum 8 kg ağırlığında polietilen giriş bariyeri kullanılmaktadır. 

 Kaydırağın orta bölümüne 20*20*5 mm çapında flanş kaynatılmış, 114 mm çapında, 

230 cm uzunluğunda, 2 mm et kalınlığında SDM boru ile zemine sabitlenmektedir. 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 200 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Kaydırak Uzunluğu 234 cm 

Özellikler 
Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 50 kg 



H:200 Figürlü Tüp Kaydırak 

 200 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen minimum 4,60 m 

uzunluğunda olan H:200 figürlü tüp kaydırak; tüp giriş, 35 derece tüp dirsek, figürlü tüp, 2 

adet 110 tüp ve figürlü tüp çıkış olmak üzere 6 parçadan ve kendinden renkli polietilen 

plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama 

metoduyla imal edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 200 cm 

Tüp Uzunluğu 552 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 95 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



H:200 Spiral Tüp Kaydırak 

 200 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen minimum 2.40 m 

uzunluğunda olan H:200 spiral tüp kaydırak; 1 adet tüp giriş, 2 adet 90 derece tüp dirsek, 2 

adet 90 derece şeffaf tüp ve 1 adet figürlü tüp çıkış olmak üzere 6 parçadan ve kendinden 

renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon 

kalıplama metoduyla imal edilmektedir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 200 cm 

Tüp Uzunluğu 240 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 110 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



H:285 Figürlü Spiral Tüp Kaydırak 

 285 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen minimum 3.70 m 

uzunluğunda olan H:285 spiral tüp kaydırak; 1 adet tüp giriş, 1 adet 110 derece tüp, 2 adet 

90 derece tüp dirsek, 2 adet 90 derece şeffaf tüp, 1 adet 80 cm figürlü tüp, 1 adet 80 cm tüp 

ve 1 adet figürlü tüp çıkış olmak üzere 9 parçadan ve kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla imal 

edilmektedir. 

 Talep halinde şeffaf tüp de eklenebilir. 

 Demonte olarak üretilen ürün; verilen tüp parçalarının verilen açılara göre birbirlerine 

montajı ile bir bütün hale getirilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla 

yere sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş 

kalıbın yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 285 cm 

Tüp Uzunluğu 362 cm 

Pano Giriş Çapı 75 cm 

Özellikler 
Min. Ağırlık 127 kg 

Hammadde LLDPE 


