
Yaylı Motor Zıpzıp 

 Motor figürlü 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.  

 Üründe 1 adet yay kullanılmaktadır. Kullanılan yay çeliğinin kesit çapı minimum 19 mm, 

yay genel çapı minimum 180 mm ve yüksekliği minimum 400 mm olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Yay eleman üzerinde minimum 7, maksimum 8 helisel sarım olacak şekilde üretilmektedir. 

 Ürün, ağır ve dinamik yüklere mukavemet gösteren soğuk çekme yay çeliğinden, TSE EN 

1176 standardına uygun olarak azami 30 derece salınım özelliği olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Ürünün zemin ile bağlantısı minimum 2 mm kalınlığındaki ankraj saçı yardımıyla çakma 

dübeller ile gerçekleştirilmektedir.  

 Ürün montajı iki yay alnına press tezgahlarında şekillendirilmiş sac flanşlar yardımı ile 

sağlanmaktadır.  

 Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma 

aparatı kullanılmaktadır.  

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kumlama işlemi yapılmaktadır.  

 Yay, paslanmayı önlemek ve korozyon direncini artırmak amacıyla galvaniz ile 

kaplanmakta, elektrostatik boya ile renklendirilmektedir. 

 



Yaylı Köpek Zıpzıp 

 Köpek figürlü 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.  

 Üründe 1 adet yay kullanılmaktadır. Kullanılan yay çeliğinin kesit çapı minimum 19 mm, 

yay genel çapı minimum 180 mm ve yüksekliği minimum 400 mm olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Yay eleman üzerinde minimum 7, maksimum 8 helisel sarım olacak şekilde üretilmektedir. 

 Ürün, ağır ve dinamik yüklere mukavemet gösteren soğuk çekme yay çeliğinden, TSE EN 

1176 standardına uygun olarak azami 30 derece salınım özelliği olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Ürünün zemin ile bağlantısı minimum 2 mm kalınlığındaki ankraj saçı yardımıyla çakma 

dübeller ile gerçekleştirilmektedir.  

 Ürün montajı iki yay alnına press tezgahlarında şekillendirilmiş sac flanşlar yardımı ile 

sağlanmaktadır.  

 Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma 

aparatı kullanılmaktadır.  

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kumlama işlemi yapılmaktadır.  

 Yay, paslanmayı önlemek ve korozyon direncini artırmak amacıyla galvaniz ile 

kaplanmakta, elektrostatik boya ile renklendirilmektedir. 

 



Yaylı HDPE Zıpzıplar 

 Kullanıcının oturduğu zıp zıp figürleri; minimum 19 mm HDPE (yüksek yoğunluklu 

polietilen) malzemenin istenilen konsepte uygun olarak, CNC router makinesinde 

kesilmesiyle elde edilmektedir.  

 Uygun görülen yerlerde minimum 19 mm HDPE malzeme üzerine aksesuar olarak 10 mm 

HDPE konulabilmektedir.  

 HDPE malzemede ateş yürümezlik özelliği olmaktadır.  

 Router makinelerinde kesimi yapılan parçalar herhangi bir çapak ya da keskin köşe 

bırakmayacak şekilde frezeden geçirilip yumuşatılmaktadır.  

 Ürün üzerinde rahat ve güvenli kullanım için ayaklık ve el tutma barları ergonomi kuralları 

içerisinde dizayn edilerek üretilmektedir.  

 Üründe 1 adet yay kullanılmaktadır. Kullanılan yay çeliğinin kesit çapı minimum 19 mm, 

yay genel çapı minimum 180 mm ve yüksekliği minimum 400 mm olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Yay eleman üzerinde minimum 7, maksimum 8 helisel sarım olacak şekilde üretilmektedir. 

 Ürün, ağır ve dinamik yüklere mukavemet gösteren soğuk çekme yay çeliğinden, TSE EN 

1176 standardına uygun olarak azami 30 derece salınım özelliği olacak şekilde imal 

edilmektedir. 

 Ürünün zemin ile bağlantısı minimum 2 mm kalınlığındaki ankraj saçı yardımıyla çakma 

dübeller ile gerçekleştirilmektedir.  

 Ürün montajı iki yay alnına press tezgahlarında şekillendirilmiş sac flanşlar yardımı ile 

sağlanmaktadır.  

 Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma 

aparatı kullanılmaktadır.  

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kumlama işlemi yapılmaktadır.  

 Yay, paslanmayı önlemek ve korozyon direncini artırmak amacıyla galvaniz ile 

kaplanmakta, elektrostatik boya ile renklendirilmektedir. 

 

Boyutlar 

Genişlik 102 cm 

Boy 82 cm 

Yay Çapı 18 cm 

Yay Yüksekliği 40 cm 



  

 

 

 

 

 



Yedek Parçalar 

Motor Zıpzıp 

 Motor 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 72 cm 

En 115 cm 

Genişlik 23 cm 

Özellikler 
Ağırlık 8 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 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   

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. 

 


