Leva

kreslicí tabule + lezecké chyty 1/2
tablica do rysowania + uchwyty 1/2

LEV425

Design

Egoé studio

materiál

Vnitřní rám je z modřínového dřeva, ošetřeným
nano nátěrem bezbarvého oleje.
Z jedné strany je outdoorová překližka, opatřená z
vnější strany tabulovou barvou a 3 ks horolezeckých
chytů.
Z druhé strany je defaultně outdoorová překližka,
která může být zaměněna za LEV425 / 435 / 445.
Nerezový spojovací materiál.
Dle normativního požadavku na dopadovou plochu
může být LEV435 jen na vnější straně.

materiał

Rama wewnętrzna wykonana z drewna modrzewiowego,
zabezpieczona nanomalowanym bezbarwnym olejem.
Z jednej strony znajdują się zewnętrzna sklejka, pokryta
od zewnątrz farbą tablicową, i 3 kawałkami uchwytów do
wspinaczki.
Po drugiej stronie znajduje się domyślna sklejka zewnętrzna, którą można zastąpić sklejką LEV425 / 435 / 445.
Łączniki ze stali nierdzewnej.
Zgodnie z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi
obszaru oddziaływania, LEV435 może znajdować się tylko
na zewnątrz.

montáž

Stěna může být na vnější i vnitřní straně.
Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně proškolení výrobcem dle platného montážního návodu.

montaż

Ściana może być od zewnątrz lub od wewnątrz.
Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez
personel odpowiednio przeszkolony przez producenta,
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami instalacji.

varování

Nosnost stěny je 120 kg [264 lbs].
Z bezpečnostních důvodů nesmí být nad sebou
více osob.
V souladu s ČSN EN 1176-1 nemusí být dopadová
plocha pokryta povrchem tlumícím dopad.

ostrzeżenie

Nośność ściany wynosi 120 kg [264 lbs].
Ze względów bezpieczeństwa nad sobą nie może
znajdować się więcej niż jedna osoba.
Zgodnie z normą EN 1176-1 powierzchnia uderzenia nie musi
być pokryta powierzchnią pochłaniającą wstrząsy.

údržba

Koncept Leva je navržen pro celoroční užívání.
Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné pro
venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

konserwacja

Koncepcja Leva jest pomyślana do użytku całorocznego.
Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje
„Kontrola i konserwacja“.

waga

62 kg [138 lbs]

hmotnost 62 kg [138 lbs]

technický list / karta techniczna
Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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