
Tekli Tahterevalli 

 Tekli tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde 

tasarlanmaktadır.  

 Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır. 

 Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm’yi aşmamaktadır. 

 Tahterevalli ayak boruları, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 

60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.  

 Ana boru, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında borudan en az 300cm±10cm 

uzunluğunda imal edilmektedir. 

 Orta boru, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm 

yüksekliğinde imal edilmektedir. 

 Ara boru, 27mm±10mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 40±10mm uzunluğunda 

imal edilmektedir. 

 Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal 

edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır. 

 Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. 

 Oturak, en az 3 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE 

(Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama yöntemi ile imal edilmektedir.  

 Tahterevalli oturağı kullanıcının geriye kaymasını önleyecek formda tasarlanmaktadır. 

 Oturak üzerinde, kullanıcının destek alabileceği tutamak kısımları bulunmaktadır. 

 Tutamaklar sonradan montajlanmış olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Uzunluğu 300 cm 

Tahterevalli Yüksekliği 65 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Ağırlığı 46 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Çift Tahterevalli 

 Çift tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde 

tasarlanmaktadır.  

 Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır. 

 Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm’yi aşmamaktadır. 

 Tahterevalli ayak boruları, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 

60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.  

 Ana boru, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında borudan en az 300cm±10cm 

uzunluğunda imal edilmektedir. 

 Orta boru, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm 

yüksekliğinde imal edilmektedir. 

 Ara boru, 27mm±10mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 40±10mm uzunluğunda 

imal edilmektedir. 

 Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal 

edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır. 

 Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. 

 Oturak, en az 3 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE 

(Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama yöntemi ile imal edilmektedir.  

 Tahterevalli oturağı kullanıcının geriye kaymasını önleyecek formda tasarlanmaktadır. 

 Oturak üzerinde, kullanıcının destek alabileceği tutamak kısımları bulunmaktadır. 

 Tutamaklar sonradan montajlanmış olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Uzunluğu 300 cm 

Tahterevalli Yüksekliği 65 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Ağırlığı 92 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Tahterevalli 

 X tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde 

tasarlanmaktadır.  

 Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır. 

 Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm’yi aşmamaktadır. 

 Tahterevalli ayak boruları, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 

60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.  

 Ana boru, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında borudan en az 300cm±10cm 

uzunluğunda imal edilmektedir. 

 Orta boru, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm 

yüksekliğinde imal edilmektedir. 

 Ara boru, 27mm±10mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 40±10mm uzunluğunda 

imal edilmektedir. 

 X borular, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 100cm±10cm 

yüksekliğinde imal edilmektedir.  

 X boruların montajı, cıvata ve somunlar aracılığıyla vidalama yöntemi kullanılarak 

sağlanmaktadır.  

 Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal 

edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır. 

 Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. 

 Oturak, en az 3 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE 

(Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama yöntemi ile imal edilmektedir.  

 Tahterevalli oturağı kullanıcının geriye kaymasını önleyecek formda tasarlanmaktadır. 

 Oturak üzerinde, kullanıcının destek alabileceği tutamak kısımları bulunmaktadır. 

 Tutamaklar sonradan montajlanmış olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Uzunluğu 300 cm 

Tahterevalli Yüksekliği 65 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Ağırlığı 53 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 



Eğri Bükümlü Tahterevalli 

 Eğri bükümlü tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde 

tasarlanmaktadır.  

 Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır. 

 Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm’yi aşmamaktadır. 

 Eğri bükümlü tahterevallide; 2 adet 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en 

az 210cm±10cm uzunluğunda eğri büküm boru, 2 adet 60mm±5mm çapında ve 2,5mm 

et kalınlığında en az 260cm±10cm uzunluğunda eğri büküm boru, 2 adet 60mm±5mm 

çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm uzunluğunda eğri büküm boru, 2 

adet 35mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 51cm±10cm uzunluğunda eğri 

büküm boru, 2 adet 35mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 53cm±10cm 

uzunluğunda eğri büküm boru kullanılmaktadır. 

 Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal 

edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır. 

 Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. 

 Tahterevalli oturağı, 36cm±10cm çapında, yerden 50 cm yükseklikte olacak şekilde 

tasarlanmaktadır. 

 Oturak montajı, cıvata ve somunlar aracılığıyla vidalama yöntemiyle sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Uzunluğu 300 cm 

Tahterevalli Yüksekliği 65 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Ağırlığı 52 kg 

Hammadde LLDPE 



Köpek Figürlü Tahterevalli 

 Figürlü tahterevalli, en büyük serbest düşme yüksekliği 1250 mm olacak şekilde 

tasarlanmaktadır.  

 Ürünün zeminle yatay düzlemdeki açısı en fazla 20° olmaktadır. 

 Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700 mm’yi aşmamaktadır. 

 Tahterevalli ayak boruları, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 

60cm±10cm yüksekliğinde imal edilmektedir.  

 Ana boru, 88,9mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında borudan en az 300cm±10cm 

uzunluğunda imal edilmektedir. 

 Orta boru, 114 mm±5mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 60cm±10cm 

yüksekliğinde imal edilmektedir. 

 Ara boru, 27mm±10mm çapında ve 2,5mm et kalınlığında en az 40±10mm uzunluğunda 

imal edilmektedir. 

 Tahterevallide kullanılan boru aksamların ağız kısımları, enjeksiyon yöntemiyle imal 

edilmiş kapaklarla kapatılmaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 Tahterevalli hareketi, özel rulman sistemi ile sağlanmaktadır. 

 Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. 

 Köpek figürlü oturak, en az 8 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

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

imal edilmektedir.  

 Tahterevalli oturağı kullanıcının geriye kaymasını önleyecek formda tasarlanmaktadır. 

 Oturak üzerinde, kullanıcının destek alabileceği tutamak kısımları bulunmaktadır. 

 Tutamaklar sonradan montajlanmış olmamaktadır. 



 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Uzunluğu 300 cm 

Tahterevalli Yüksekliği 65 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Ağırlığı 45 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yedek Parçalar 

Tahterevalli Oturağı 

 Tahterevalli oturağı, en az 3 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik 

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

imal edilmektedir.  

 Tahterevalli oturağı kullanıcının geriye kaymasını önleyecek formda tasarlanmaktadır. 

 Oturak üzerinde, kullanıcının destek alabileceği tutamak kısımları bulunmaktadır. 

 Tutamaklar sonradan montajlanmış olmamaktadır. 

 Tahterevalli oturak alt noktasında, kullanım esnasında zemine yumuşak çarpışma 

sağlaması için çarpmayı absorbe edebilecek özellikte borular kaynatılmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 
Tahterevalli Oturağı Eni 47,5 cm 

Tahterevalli Oturağı Boyu 27 cm 

Özellikler 
Minimum Tahterevalli Oturağı Ağırlığı 3 kg 

Hammadde LLDPE 

 



Köpek Zıpzıp 

 Köpek 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 58 cm 

En 85 cm 

Genişlik 44 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.  

 

 

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  

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. 

 


