Požární sport

Vizualizace mají informativní charakter

Informace o výrobku
Název

Bariéra 2 x 1,5-1,7 m, výškově stavitelná

Rozměry prvku

2,25 x 2 x 1,5 – 1,7 m

Popis

Výškově stavitelná bariéra určená pro disciplíny požárního sportu. Zařízení se skládá ze dvou noh
a dřevěné bariéry v ocelovém rámu. Šroubové spojení umožňuje výškové nastavení bariéry na
výšky 1,5 m a 1,7 m. Bariéra je oboustranně opatřena pryžovou deskou zlepšující adhezi a
zvyšující životnost.

Materiál

Nosná konstrukce – žárově zinkované ocelové profily
Bariéra – smrkové řezivo tl. 45 mm povrchově upravené tenkovrstvou lazurou
pryžová deska vyrobená ze směsi SBR a EPDM granulátu

Instalace

Zařízení je určeno do exteriéru. Kotvení prvku je možné provést přes otvory v nohách pomocí
trnů. Kotevní materiál není součástí výrobku.

Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů. Na dřevěných částech se nesmí tvořit
třísky, pryžové desky musí být pevně upevněny. Vzniklé třísky je nutné zabrousit, příp. odstranit.
V intervalu 1 rok provádějte obnovu povrchové úpravy dřevěných částí a případné tmelení
vzniklých trhlin. Čištění provádějte vodou. Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Bezpečnostní
pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem
dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno.
Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní
kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna, s potřebnou kvalifikaci (např. pověřený
výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě
funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.

Servis
Likvidace

Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho
pozdějších předpisů.

Záruka

24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako
záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným
používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.

Poznámka

Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport.

Hmotnost

Kód

GSC6.03.001

120 kg
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Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.
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