J12 Stopnie balansujące

Funkcjonalność urządzenia:
- balansowanie
- skakanie
INTEGRACYJNOŚĆ:
Niepełnosprawność sensoryczna
Trudności w uczeniu się

Stopnie balansujące mogą stanowić wolno stojący
element do ćwiczeń o niskim poziomie trudności okrągłe stopnie pozwalają młodszym dzieciom
zaznajomić się z pojęciem wysokości jednocześnie
zapewniając stabilne podparcie. Mogą one być również
urozmaiceniem większej ścieżki balansującej.
- wymiary rury: dł. 1,5m, szer. 0,2m, wys. 0,4m
- strefa bezpieczeństwa: 4,54x3,18m
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do 2 użytkowników

wysokość upadku = 0,45m
2-6 lat
Materiał wykonania:

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm, na górze nałożono
na nie nasadki aluminiowe.

Pionowy panel i stopnie wykonano ze sklejki (składającej się z warstw
brzozy) o grubości 22mm; stopnie zostały pokryte warstwą
antypoślizgowej żywicy fenolowej.

Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej
osłoniętych poliamidowymi nasadkami.
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