
Rawlplug: Zamocowania huśtawkowe

Przedstawiamy absolutną nowość! Certyfikowane zestawy huśtawkowe
Rawlplug, przeznaczone do montażu huśtawek, siedzisk, drabinek i sprzętu
sportowego.

Tego lata do naszej oferty zamocowań wprowadziliśmy pięć zestawów uniwersalnych rozwiązań
montażowych do większości podłoży oraz niemal wszystkich dostępnych na rynku huśtawek,
podwieszanych foteli, drabinek i ławek, a także do  sprzętu sportowego np. do montażu worków
treningowych, piłek bokserskich, zawiesi OCR oraz wielu innych.

Rozwiązanie do sufitów z betonu, żelbetonu lub cegieł ceramicznych pełnych:

R-PDS3-SWINGSET1 – jednopunktowe mocowanie●

R-PDS3-SWINGSET2 – dwupunktowe mocowanie●

Rozwiązanie do belek drewnianych:

R-PDM3-SWINGSET1 – jednopunktowe mocowanie●

R-PDM3-SWINGSET2 – dwupunktowe mocowanie●

Rozwiązanie do sufitów (z różnych podłoży, także z pustkami) z kotwą wklejaną:

R-PDL3-SWINGSET1 – dwupunktowe mocowanie●

Co wyróżnia nasze zestawy huśtawkowe na rynku?

Bezpieczeństwo i niezawodność – kotwy certyfikowane a więc posiadające  ETA/KOT;●

Uniwersalność – rozwiązania do większości podłoży;●

Kompatybilność – pasują do większości huśtawek, foteli, siedzisk, drabinek, lin itp. ;●

Kompletność – wszystkie elementy potrzebne do montażu są w zestawie;●

Szybkość – montaż i demontaż w kilka sekund.●

Nasze nowe mocowania powstały przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie. Ponieważ znany na
rynku tzw. hak huśtawkowy lub ślimakowy nie spełnia żadnych wymagań bezpieczeństwa,
postanowiliśmy stworzyć bezpieczne i uniwersalne zestawy dedykowane do huśtawek, w których
każdy z osobna element jest certyfikowany oraz jako zestawy został zbadany pod kątem
wytrzymałości w naszym Dziale R&D. Co więcej, jako jedyni w Polsce i najprawdopodobniej w
Europie posiadamy certyfikat zgodności naszych zestawów z Dyrektywą Zabawkową wg normy 
PN-EN 71-8:2018. PN-EN 71-8:2018 to norma, której muszą podlegać wszystkie wyroby zabawkowe
jak również elementy je mocujące – otrzymanie takiego certyfikatu pozwala na wprowadzenie ich do
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obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie nowych zestawów huśtawkowych, do tej
pory zostały przebadane i nagrodzone certyfikacją 3 nasze zestawy:

R-PDS3-SWINGSET2●

R-PDM3-SWINGSET1●

R-PDM3-SWINGSET2●

Certyfikacja kolejnych dwóch zestawów w niezależnym, akredytowanym Instytucie Badawczym, jest
jeszcze w toku, ale powinna zostać sfinalizowana w przeciągu najbliższych tygodni. Jeśli więc stoisz
przed zadaniem przymocowania do sufitu lub drewnianych belek siedzisk, huśtawek, foteli albo
sprzętu sportowego, sięgnij po najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku!

KONTAKT

Rawlplug 

E-mail: bok@rawlplug.com

WWW: www.rawlplug.pl

Tel: +48 71 326 01 00
Fax: +48 71 32 56 590
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