
H:100 Mantar Tırmanma 

 Mantar tırmanma zeminden platforma 100 cm kot farkına erişebilecek şekilde imal 

edilmektedir. 

 Merdivenler 32*2 mm borudan dış kısmı büküm yapılarak 4 basamak şeklinde aralarında 26 

cm tırmanma farkı ile papatya figür montajı yaparak merdiven formunda tırmanarak 

platforma çıkılacak şekilde imal edilmektedir. 

 Dik ağız ve kelepçe takılarak 114’lük borulara, alt kısmında bulunan kulaklarda alt kısımda 

bulunan platforma vidalama yapılacak şekilde montajı sağlanmaktadır. 

 Merdivenler kaynak işlemi bittikten sonra polyester esaslı elektro statik toz boya ile 

boyanmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

Platform Uzunluğu 100 cm 

Tırmanma Uzunluğu 100 cm 

Mantar Tırmanma Ağırlığı 22,5 kg 

Basamak Mesafe 26 cm 



H:150 Mantar Tırmanma 

 Mantar tırmanma zeminden platforma 150 cm kot farkına erişebilecek şekilde imal 

edilmektedir. 

 Merdivenler 32*2 mm borudan dış kısmı büküm yapılarak 6 basamak şeklinde aralarında 26 

cm tırmanma farkı ile papatya figür montajı yaparak merdiven formunda tırmanarak 

platforma çıkılacak şekilde imal edilmektedir. 

 Dik ağız ve kelepçe takılarak 114’lük borulara, alt kısmında bulunan kulaklarda alt kısımda 

bulunan platforma vidalama yapılacak şekilde montajı sağlanmaktadır. 

 Merdivenler kaynak işlemi bittikten sonra polyester esaslı elektro statik toz boya ile 

boyanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Platform Uzunluğu 150 cm 

Tırmanma Uzunluğu 150 cm 

Mantar Tırmanma Ağırlığı 82,5 kg 

Basamak Mesafe 26 cm 



Tarzan Tırmanma 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim 

noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal 

kelepçelerle bağlanmaktadır.  

 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek 

paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon 

kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir. 

 Tarzan tırmanma 2 adet yan dikme minimum 2,3 m 114x2 mm boru arasına 32x2 mm et 

kalınlığında borular kullanılarak basamak bölümü oluşturulmaktadır. 

 Platforma ulaşılacak üst kısımda, yanlar minimum 3 m 114x2 olmak üzere 2 adet boru 

arasına 32x2 mm borulardan 10 adet ara boru kaynatılarak ara aparatı imal edilmektedir. 

 Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek 

çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır.  

 Parçalar, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle 

boyanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Tırmanma Uzunluğu 300 cm 

Ara Tırmanma Boru Kalınlığı 27 mm 

Yan Tırmanma Boru Kalınlığı 32 mm 



Barfiks Tırmanma 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim 

noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal 

kelepçelerle bağlanmaktadır.  

 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek 

paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon 

kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir. 

 Tarzan tırmanma 2 adet yan dikme minimum 2,3 m 114x2 mm boru arasına 32x2 mm et 

kalınlığında borular kullanılarak basamak bölümü oluşturulmaktadır. 

 Platforma ulaşılacak üst kısımda, yanlar minimum 3 m 114x2 olmak üzere 2 adet boru 

arasına 32x2 mm borulardan 10 adet ara boru kaynatılarak ara aparatı imal edilmektedir. 

 Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek 

çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır.  

 Parçalar, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle 

boyanmaktadır. 

 Barfiks tırmanmada 8 adet kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE 

(Linear Low Density Polyetylene) imal edilen barfiks tırmanma figürü kullanılmaktadır.  

 Barfiks tırmanma figürleri, 32 mm çapındaki üst borulara takılarak montajı 

sağlanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Tırmanma Uzunluğu 300 cm 

Ara Tırmanma Boru Kalınlığı 27 mm 

Yan Tırmanma Boru Kalınlığı 32 mm 



Mars Tırmanma  

 Mars tırmanma; 114mm±5mm çapındaki 2mm et kalınlığındaki 250cm±10 cm 

uzunluğundaki 1 adet borudan, 32mm±5mm çapındaki 2mm et kalınlığındaki 24 adet SDM 

borudan oluşmaktadır. 

 32mm±5mm çapındaki 2mm et kalınlığındaki borular; 2 adet 2776 mm±10mm 

uzunluğunda, 2 adet 2212mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 658 mm±10mm uzunluğunda, 2 

adet 571mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 541 mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 552 

mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 580 mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 604mm±10mm 

uzunluğunda, 2 adet 1347 mm±10mm uzunluğunda, 2 adet 2132 mm±10mm uzunluğunda, 4 

adet 683 mm±10mm uzunluğunda borulardan oluşmaktadır. 

 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek 

paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla 

şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir. 

 114 mm çapındaki SDM boruların alt açık kısımları çift cidarlı kendinden renkli polietilen 

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

kullanılarak kapatılmaktadır. 

 Polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200ºC fırın içinde, 

20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.  

 Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları 20*20*6 mm boyutunda saç flanşı kaynak 

yöntemi ile birleştirilmektedir. 

 Boruların boyu ekleme, kaynak vb. işlem ile uzatılmamaktadır. 

 Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta kullanılmamaktadır. 

 

 



 

 

Boyutlar 

Tırmanma Yüksekliği 250 cm 

Minimum Basamak Mesafesi 19 cm 

Maksimum Basamak Mesafesi 37 cm 

Boru Kalınlığı 144 mm-32 mm 

 



Köprü Tırmanma  

 Köprü tırmanma; 2 adet 35mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 432cm±5cm 

uzunluğundaki ve 7 adet 32mm±5mm çapında 2mm et kalınlığındaki bükümlü SDM 

borulardan oluşmaktadır. 

 32mm±5mm çapındaki 2mm et kalınlığındaki borular; 1 adet 970mm±5mm uzunluğunda, 2 

adet 902mm±5mm uzunluğunda, 2 adet 668mm±5mm uzunluğunda, 2 adet 950mm±5mm 

uzunluğunda, 2 adet 804 mm±5mm uzunluğunda, 2 adet 510 mm±5mm uzunluğunda 

borulardan oluşmaktadır. 

 Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200ºC fırın 

içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.  

 Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları 20*20*6 mm boyutunda saç flanşı kaynak 

yöntemi ile birleştirilmektedir. 

 Boruların boyu ekleme, kaynak vb. işlem ile uzatılmamaktadır. 

 Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta kullanılmamaktadır. 

 

Boyutlar 

Tırmanma Uzunluğu 328 cm 

Tırmanma Yüksekliği 102 cm 

Basamak Mesafesi 27 cm 

Boru Kalınlığı 35 mm-32 mm 



Solucan Tırmanma 

 Solucan tırmanma; 2 adet 50mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 150cm±5cm 

uzunluğunda boru,  2 adet 50mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 157cm±5cm 

uzunluğunda bükümlü boru, 2 adet 50mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 235cm±5cm 

uzunluğunda bükümlü boru ve 30 adet 35mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 

97cm±5cm uzunluğunda bükümlü borudan imal edilmektedir. 

 Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200ºC fırın 

içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.  

 Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları 20*20*6 mm boyutunda saç flanşı kaynak 

yöntemi ile birleştirilmektedir. 

 Boruların boyu ekleme, kaynak vb. işlem ile uzatılmamaktadır. 

 Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta kullanılmamaktadır. 

 

Boyutlar 

Tırmanma Uzunluğu 355 cm 

Tırmanma Yüksekliği 202,5 cm 

Minimum Basamak Mesafesi 23 cm 

Maksimum Basamak Mesafesi 26,5 cm 

Boru Kalınlığı 35 mm-32 mm 



Zincirli Örümcek Tırmanma 

 Örümcek tırmanma metal aksamı; 1 adet 35mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 

353cm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan, 1 adet 35mm±5mm çapında 2mm et 

kalınlığında 341cm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan, 2 adet 114mm±5mm çapında 

2mm et kalınlığında 256cm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan, 2 adet 114mm±5mm 

çapında 2mmet kalınlığında 158mm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan,1 adet 

27mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 220cm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan, 16 

adet 27mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 78cm±10cm uzunluğunda bükümlü borudan 

ve 1 adet 27mm±5mm çapında 2mm et kalınlığında 78cm±10cm uzunluğunda sekizgen 

şeklinde bükümlü borudan oluşmaktadır. 

 Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200ºC fırın 

içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.  

 Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları 20*20*6 mm boyutunda saç flanşı kaynak 

yöntemi ile birleştirilmektedir. 

 Boruların boyu ekleme, kaynak vb. işlem ile uzatılmamaktadır. 

 Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta kullanılmamaktadır. 

 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek 

paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla 

şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir. 

 114 mm çapındaki SDM boruların alt açık kısımları çift cidarlı kendinden renkli polietilen 

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

kullanılarak kapatılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 

Tırmanma Uzunluğu 962 cm 

Tırmanma Yüksekliği 252 cm 

Minimum Basamak Mesafesi 26 cm 

Maksimum Basamak Mesafesi 29 cm 

Boru Kalınlığı 114 mm-35 mm-27 mm 

 

 



Yedek Parçalar 

Mantar Figürü 

 Mantar figürü, oyun gruplarına görsellik katmak amacıyla kullanılmaktadır. 

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

olarak üretilmektedir. 

 UV ışıklarına karşı dayanıklı olup, kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 

 

 

 

Barfiks Tırmanma Figürü 

 Barfiks tırmanma figürleri, barfiks tırmanmalarda tutunmayı kolaylaştırmak amacıyla, 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



Bağlantı Elemanları  

Alüminyum Kurtağzı Kelepçe 

 Salıncak, tırmanma bağlantılarında 3 mm DKP sacdan üretilen kurtağzı kelepçe 

kullanılmaktadır. 

 2 parçadan oluşan kelepçenin iç çapı, Ø114 mm çapındaki taşıyıcı boruya uygun olarak 

tasarlanmakta ve bir taraftan taşıyıcı H’ye, diğer taraftan yatay taşıyıcı boruya 

birleştirilmektedir.   

 Boruya bağlanıp cıvataları sıkıldığında boşluk ve oynama olmamaktadır. 

 Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek 

çıkıntılar,  keskin köşeler olmamaktadır.   

 Cıvata bağlantıları kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Parçalar polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır. 

 

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. 

 


