
Tüp Giriş Panosu 

 Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli 

polietilen plastik malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırak içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları bağlanarak 114’lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma 

oturan kısımlarından vidalanmaktadır. 

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

kalıbın yüzeyine kumlama yapılarak ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 120 cm 

En 96 cm 

Giriş Genişliği 75 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 9 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 



Spiral Kaydırak Girişi 

 Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli 

polietilen plastik malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırak içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları bağlanarak 114’lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma 

oturan kısımlarından vidalanmaktadır. 

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

kalıbın yüzeyine kumlama yapılarak ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

Boyutlar 

Boy 58 cm 

En 92 cm 

Giriş Genişliği 46 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 8 kg 

Hammadde LLDPE 



Figürlü Düz Kaydırak Girişi 

 Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli 

polietilen plastik malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırak içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları bağlanarak 114’lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma 

oturan kısımlarından vidalanmaktadır. 

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

kalıbın yüzeyine kumlama yapılarak ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 120 cm 

En 95,5 cm 

Giriş Genişliği 60 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 7,5 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Odun Figürlü Düz Kaydırak Girişi 

 Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu 

LLDPE (Linear, Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli 

polietilen plastik malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak üretilmektedir. 

 Kaydırak içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları bağlanarak 114’lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma 

oturan kısımlarından vidalanmaktadır. 

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

kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama 

işleminden geçirilerek imal edilmiş olması gerekmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 120 cm 

En 93 cm 

Giriş Genişliği 55 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 8,5 kg 

Hammadde LLDPE 

 



Çit Pano 

 Çit panolar kendinden renkli polietilen LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) 

malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Çit panolar 90x110 cm ebatlarında, üstten 27 mm çapında, 2 mm et kalınlığında galvanizli 

borularla POLYEMİD esaslı kelepçe sistemi yardımı ana konstrüksiyona sabitlenecektir. 

 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun olacaktır. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 110 cm 

En 90 cm 

Pano Kalınlığı 7 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlık 9 kg 

Hammadde LLDPE 

 



Çizgili Pano 

 Çizgili panolar kendinden renkli polietilen LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) 

malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Çizgili panolar 94,5x115 cm ebatlarında, üstten 27 mm çapında, 2 mm et kalınlığında 

galvanizli borularla polyemid esaslı kelepçe sistemi yardımıyla ana konstrüksiyona 

sabitlenmektedir. 

 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygundur. 

 

 

 

Boyutlar 
Boy 115 cm 

En 94,5 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 8 kg 

Hammadde LLDPE 

 



Ördek-Fare Figürlü Pano 

 Ördek-fare figürlü panolar, kendinden renkli polietilen (LLDPE Linear Low Density 

Polyetylene) malzemeden, rotasyon kalıplama metoduyla çift cidarlı olarak imal 

edilmektedir. 

 Ördek-fare figürlü panolar min. 95,5x122 cm ebatlarında, üstten 27 mm çapında, 2 mm et 

kalınlığında, galvanizli borularla polyemid esaslı kelepçe sistemi yardımı ile ana 

konstrüksiyona sabitlenmektedir. 

 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun olacaktır. 

 

Boyutlar 

Boy 122 cm 

En 95 cm 

Pano Kalınlığı 10 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 12,5 kg 

Hammadde LLDPE 



Şapkalı Düz Kaydırak Girişi 

 Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu 

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli 

polietilen plastik malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak imal edilmektedir. 

 Kaydırak içlerine takılan 27’lik galvanizli iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları bağlanarak 114’lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma 

oturan kısımlarından vidalanmaktadır. 

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

kalıbın yüzeyine kumlama yapılarak ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden 

geçirilerek imal edilmektedir. 

 

Boyutlar 

Boy 126 cm 

En 96 cm 

Pano Kalınlığı 40 cm 

Özellikler 
Min. Pano Ağırlığı 8 kg 

Hammadde LLDPE 


