
Klasik İkili Salıncak 

 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. 

 İkili salıncak; 4 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114*2 mm (2 adet 2, 3 ve 1 

adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.) 

ve 1 adet 3 m 114*2 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak ürünleri 

kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.  

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır. 

 Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır. 

 Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40 cm 

olmaktadır. 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 



Klasik & Düz İkili Salıncak 

 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. 

 Klasik & düz ikili salıncak; 4 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114*2 mm (2 

adet 2, 3 ve 1 adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine 

kaynatılarak oluşur.) ve 1 adet 3 m 114*2 mm ara boru, 1adet korumalı polietilen oturak 

ve 1 adet ideal salıncak oturağı ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 



Eğimli Klasik Salıncak 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında eğimli SDM borular, 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. 

 Eğimli klasik salıncak; 4 adet eğimli salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114*2 mm 

eğimli boru ve 1 adet 3 m 114*2 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak 

ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.  

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır. 

 Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40cm 

olmaktadır. 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 250 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 



Eğimli Klasik &Düz Salıncak 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında eğimli SDM borular, 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. 

 Eğimli klasik salıncak; 4 adet eğimli salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114*2 mm 

eğimli boru ve 1 adet 3 m 114*2 mm ara boru, 1 adet korumalı polietilen oturak ev 1 

adet düz salıncak oturağı ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 250 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 



Üçlü Klasik Salıncak 

 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. 

 Klasik üçlü salıncak; 6 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114*2 mm (6 adet 2, 

3 ve 3 adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak 

oluşur.) ve 1 adet 3 m  ve 1 adet 1.7 m 114*2 mm ara boru, 2 adet korumalı polietilen 

oturak ve 1 adet ideal salıncak oturağı ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Salıncak oturak ve korkuluğu yüksek yoğunluklu polietilen (hdpe) malzemeden şişirme 

imalat yöntemi ile imal edilmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 



Üçlü Eğimli Salıncak 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında eğimli SDM borular, 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. 

 Üçlü eğimli salıncak; 6 adet eğimli salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114*2 mm (6 

adet 2, 3 ve 3 adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine 

kaynatılarak oluşur.) ve 1 adet 3 m  ve 1 adet 1.7 m 114*2 mm ara boru, 2 adet korumalı 

polietilen oturak ve 1 adet ideal salıncak oturağı ürünleri kullanılarak meydana 

gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 250 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 



Dörtlü Klasik Salıncak  

 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. 

 Dörtlü salıncak; 6 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114*2 mm (6 adet 2,3 ve 3 

adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.) 

ve 2 adet 3 m 114*2 mm ara boru, 2 adet korumalı polietilen oturak ve 2 adet düz oturak 

ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 

 

 



Dörtlü Eğimli Salıncak  

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında eğimli SDM borular, 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. 

 Dörtlü eğimli salıncak;  6 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114*2 mm (6 adet 

2,3 ve 3 adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak 

oluşur.) ve 2 adet 3 m 114*2 mm ara boru, 2 adet korumalı polietilen oturak ve 2 adet 

düz oturak ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

 



 

 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 250 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

 

 



Bağımlı Klasik İkili Salıncak 

 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. 

 İkili salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114*2 mm (2 adet 2, 3 ve 1 

adet 1 m uzunluğundaki 114*2 mm borunun H şeklinde birbirine kaynatılarak oluşur.) 

ve 1 adet 3 m 114*2 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak ürünleri 

kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.  

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır. 

 Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40cm 

olmaktadır. 

 

 



 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 230 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 



Bağımlı Klasik & Düz Eğimli Salıncak 

 114 mm çapında 2 mm et kalınlığında eğimli SDM borular, 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. 

 Bağımlı eğimli klasik & düz salıncak; 2 adet eğimli salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 

m 114*2 mm eğimli boru ve 1 adet 3 m 114*2 mm, 1 adet 1 m ara boru, 1 adet korumalı 

polietilen oturak ve 1 adet düz oturak ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

 



 

Boyutlar 

Yan Dikme Uzunluğu 250 cm 

Ara Boru Uzunluğu 300 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Klasik Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Klasik Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Düz Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Düz Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Düz Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 



Kartal Salıncak 

 Kartal salıncakta; 2 adet 114 mm±5 mm ankraj kapağı, 2 adet 114mm±5mm çapında 2,5mm 

et kalınlığında 4081cm±10cm uzunluğunda boru, 2 adet 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et 

kalınlığında 716cm±10cm uzunluğunda boru ve 4 adet 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et 

kalınlığında 141cm±10cm uzunluğunda boru kullanılmaktadır. 

 Kartal salıncakta 2 adet korkuluklu zincirli salıncak takımı kullanılmaktadır. 

 Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 3 kg ağırlığında 

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

imal edilmektedir.  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım için 

galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boyutlar 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 

Kartal Salıncak Eni 511 cm 

Kartal Salıncak Uzunluğu 236 cm 

 



Yedek Parçalar 

Salıncak 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 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Özellikler 
Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3,30 

Hammadde LLDPE 

 

 



Kauçuk Salıncak Oturağı 

 Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak oturağının hava ile temas eden her noktası sürtünmeye ve korozyona karşı 

dirençli kauçuk kaplama yapılmaktadır. 

 Kaplamalarda sıcak vulkanize kaplama tekniği kullanılarak sıcak presleme ya da 

enjeksiyon metodu kullanılarak yüksek basınç altında yüksek dayanım 

kazandırılmaktadır.  

 

 
 

 

Boyutlar 

Salıncak Oturağı Eni 48 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Özellikler 
Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Hammadde Kauçuk 

 

 

 

 

 

 



İdeal Salıncak Oturağı 

 Oturak, en az 1 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 

Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Özellikler 
Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 

 

 

 



Salıncak Korkuluğu  

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olacak şekilde üretilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Korkuluk Eni 47 cm 

Korkuluk Boyu 19 cm 

Korkuluk Ağırlığı 0,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salıncak Alt Silmesi 

 Salıncak alt silmesi; salıncağın plastik aksamının kırılmasını ve deforme olmasını önlemek, 

salıncağın sağa veya sola yatmasını önlemek ve düz bir terazide durmasını sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 Aynı zamanda taşıma kapasitesinin 150 kilograma kadar çıkmasını sağlamaktadır. 

 Salıncak alt silmesi toz boya ile boyandıktan sonra fiberli somunlar aracılığı ile salıncak 

zincirlerine bağlanmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

Alt Silme Uzunluğu 42 cm 

Alt Silme Yüksekliği 3 cm 

Alt Silme Kalınlığı 2 cm 

Alt Silme Ağırlığı 0,2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Korkuluklu Zincirli Salıncak Takımı 

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

kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene) imal edilmektedir.  

 Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 35 cm’den az 

olmamaktadır. 

 Salıncak oturak korkuluğu, en az 1 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) şişirme imalat yöntemi ile imal 

edilmektedir.  

 Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olacak şekilde üretilmektedir. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

Boyutlar 

Salıncak Oturağı Eni 44 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 32 cm 

Salıncak Oturağı Yüksekliği 33 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 3 kg 

Minimum Salıncak Korkuluğu Ağırlığı 0,5 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 



İdeal Zincirli Salıncak Takımı 

 Kauçuk salıncak oturağı, 65x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde 

kendinden renkli kauçuk malzemeden yapılmaktadır. 

 Salıncak oturağının hava ile temas eden her noktası sürtünmeye ve korozyona karşı 

dirençli kauçuk kaplama yapılmaktadır. 

 Kaplamalarda sıcak vulkanize kaplama tekniği kullanılarak sıcak presleme ya da 

enjeksiyon metodu kullanılarak yüksek basınç altında yüksek dayanım 

kazandırılmaktadır. 

 Zincir aparatını oturağa sabitlemek için her bir ucuna 3 adet çelik perçin atılmaktadır. 

 Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı 

olmaktadır. 

 Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir 

kilitleri ile bağlanmaktadır. 

 Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için cıvatası alyan başlı ve korozyona dayanım 

için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir. 

 Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir 

kullanılmaktadır.  

 

Boyutlar 

Salıncak Oturağı Eni 65 cm 

Salıncak Oturağı Boyu 20 cm 

Minimum Salıncak Oturağı Ağırlığı 1 kg 

Zincir Uzunluğu 175 cm 

Zincir Kalınlığı 6 mm 



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. 

 

 

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. 

 

 


