


                      

info
Kids Park to odpowiedź na potrzeby 
najmłodszej i najbardziej wymagającej grupy 
klientów. Zabawy na linach pozwalają na 
dostarczanie ciekawych form aktywności 
fizycznej oraz wpływają pozytywnie na rozwój 
psycho-motoryczny dzieci. Wykorzystane przeszkody 
nie są trudne, jednak stanowią wyzwanie i pobudzają  
kreatywność. Park tego typu przeznaczony jest 
dla dzieci w wieku 3-12 lat.  

Kids Park posiada certyfikat bezpieczeństwa nadany 
przez Instytut Nadzoru Technicznego i jest zgodny z normą:

PN-EN   15567-1 Tory Linowe - Budowa i wymogi 
bezpieczeństwa PN-EN  1176  Wyposażenie placów zabaw 
i nawierzchnie 





Technologia z jakiej korzystamy pozwala nam na 
budowanie Kids Parków zarówno na naturalnym 
drzewostanie który spełnia wymogi statyczne 
jak również na drewnianych oraz stalowych 
palach. Dla stabilności konstrukcji, dodatkowo 
montujemy belki stężające oraz liny odciągowe.
Głównymi elementami parku są domki oraz 
znajdujące się pomiędzy nimi przeszkody.
Bezpieczeństwo na trasie zapewnia 
w pełni osiatkowana konstrukcja. Taki 
obiekt nadaje się zarówno do użytku 
zewnętrznego jak i wewnętrznego.



elementy 

liny 
zbrojone

odporne  
na wandalizm

 
stabilizacja UV

konstrukcja 
domku

impregnacja 
ciśnieniowa

cynkowane 
ogniowo

Platforma

drewniane 
daszki 

belki impregnowane 
ciśnieniowo

deski modrzewiowe





 
 
Posiadamy dwie sprawdzone technologie instalacji KIDS Parku. Pierwsza z nich 
oparta jest na wykorzystaniu naturalnego drzewostanu, który musi spełnić 
odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Instalacja elementów nośnych 
odbywa się tu w sposób bezinwazyjny z uwzględnieniem corocznych 
przyrostów pni drzew. System ten uzyskał aprobatę dendrologiczną. 

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie słupów nośnych drewnianych 
lub stalowych. Do ich posadowienia wykorzystujemy  fundamenty 
żelbetowe lub mikropale.

technologia 



poziom  
gruntu

naturalny 
drzewostan

poziom  
gruntu

poziom  
gruntu

mikropale 

słuP nośny
fUndament  
żelbetowy 

słuP nośny





katalog Przeszkód 

most johnego
k.01

wspinaczka
k.04

skrzynki
k.03

drabiniada
k.06

Kacze łapy
k.02

 wyspy
k.05



 iksy
k.10

most trójlinowy
k.07

lwie obręcze
k.13

 Szczudła
k.12

GąSienica
k.09

ekrany
k.15

worki bokserskie
k.11

niedźwiadeK
k.08

ekg
k.14



pająK
k.19

fala
k.22

tUnel
k.21

chomik
k.20

żaGle
k.16

nietoperze
k.18

biedronki
k.17

drabiniada
k.24

 wyspy
k.23



 zjazd na płachcie
k.26

wejście po Siatce
k.25

zjazd na tyrolce
k.27

zjeżdżalnia
k.28



SpółKa z oGraniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Gen. j. KuStronia 99, 43-316 bielSKo-biała      
tel.: +48 33 812 25 68   nip: 5472088849   www.parkilinowe.pl

adVentUre park

smart park

kids park

balance park

indoor park

tree walking

eco fUn

adVentUre tower

zip liner


