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Rekomendacje producenta dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
wielostanowiskowej konstrukcji tramopolinowej.
1. Codzienny obchód konstrukcji wielostanowiskowej przez pracownika obsługi obiektu w celu
sprawdzenia stanu technicznego:
a) konstrukcji stalowej w szczególności :
- połączeń śrubowych
- połączeń spawanych
- stabilności nóg konstrukcji
- stalowego zaczepu pod sprężyny
b) sprężyn w szczególności:
- sprężyn w szczególności ;
- położenia
- ilości
- widocznych uszkodzeń
c ) materacy w szczególności :
- rozmieszczenia
- mocowania
- widocznych uszkodzeń powłoki oraz szwów
- widocznych uszkodzeń zamków oraz rzepów.
d) siatek trampolinowych w szczególności :
- równomiernego naciągu tj zakotwienia każdego z mocowań w kształcie trójkąta
sprężyną o stalowy zaczep konstrukcji stalowej
- widocznych uszkodzeń powierzchni siatki oraz jej obszyć.
e) siatki zabezpieczające w szczególności :
- naprężenia
- mocowania tj. Zakotwienia każdego z brzegów siatki zabezpieczającej do
konstrukcji stalowej za pomocą plastikowych obejm bądź sznurka.
f) otuliny zabezpieczające w szczególności :
- widocznych uszkodzeń poszycia
- położenia tj . równomiernego przyrzepienia obu końców otuliny .
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g) podestu w szczególności :
- widocznych uszkodzeń płyt podestu
- równomiernego rozłożenia płyt na stalowych podporach.
h) basenów z gąbkami w szczególności :
 widocznych uszkodzeń ścian basenu
 trójwarstwowego wypełnienia tj. 7 cm warstwy pianki twardej
zabezpieczającej podłoże , 20 cm warstwy pianki miękkiej amortyzującej,
pozostałą część powierzchni wypełniona po brzegi pianka przechwytująca w
kształcie sześcianów.
2. Przegląd elementów podlegających gwarancji realizowany przez Producenta bądź wskazany
przez niego podmiot gospodarczy. Przegląd jest płatny każdorazowo w wysokości 2 920,00zł
netto i trwa około 4-8 godzin. Przegląd zakończony raportem o stanie technicznym
wielostanowiskowej konstrukcji trampolinowej oraz ewentualnymi wskazaniami obszarów
wymagających działań serwisowych. Wpis do książeczki przeglądów technicznych.
3. Przegląd pogwarancyjny realizowany przez Producenta bądź wskazany przez niego podmiot
gospodarczy. Przegląd jest płatny każdorazowo w wysokości 4 850,00zł netto i trwa około 4-8
godzin. Przegląd zakończony raportem o stanie technicznym wielostanowiskowej konstrukcji
trampolinowej oraz ewentualnymi wskazaniami obszarów wymagających działań serwisowych.
Wpis do książeczki przeglądów technicznych.
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