
 
 

GIDAWORLD mászóbirodalom termékcsalád  

általános terméktájékoztató 

Kérjük, hogy saját érdekében figyelmesen olvassa végig az általános terméktájékoztatót. 
Ha kérdése van, bizalommal keressen fel minket! 

1. Műszaki, minőségi és esztétikai jellemzők. 
1.1 Felhasznált alapanyag 
Építési lucfenyő, műszárított asztalos erdei (borovi) fenyő, MDF lap, esztergált 
toldásmentes bükkfa. 

Az építési lucfenyő alapanyag: Általánosan épületek, kültéri fa szerkezetek, galériák 
építéséhez használt alapanyag. Válogatott és készletezett, fedett nyílt színben tárolt. Ha 
téli fűtés szezonban alacsony páratartalmú fűtött szobába kerül a kombináció, akkor 
számolni kell az anyag kismértékű változásával. Ez jellemzően azt jelenti, hogy után-
húzható csavarpontok esetén 1-2 fordulatnyit után kell húzni a csavarpontokon cc. 2 hét 
elteltét követően. 

Asztalos "borovi" fenyő alapanyag: Jellemzően bútorok, vagy beltéri faipari 
kivitelezések alapanyaga.  Műszárított alapanyag, kivitelezés és telepítés alatt éri el a 
légszáraz állapotot, így biztosítva a szerkezetet a további vetemedés ellen. 

Bútorlapok, lapszabászati laptermékek: Szabással, vagy marással alakítjuk formára. A 
kívánt alakzat éleit marással törjük le. Ezt követően kerül festésre vagy lakkozásra. 

MDF lap alapanyag: nagy szilárdságú termék. A lemezek mechanikai feszültségre 
gyakorolt ellenállásának mutatója többszöröse, mint más faanyag anyagoké. Az MDF-
ben a nedves mikroklíma ellenállása jóval magasabb, mint pl.: a forgácslapon. Ökológiai 
biztonság: a formaldehid tartalma a panelekben annyira minimális, hogy nem képesek 
hátrányosan befolyásolni a környezetet. A védőbevonat megakadályozza a penész, a 
gombák kialakulását, és megakadályozza a mikroorganizmusok elhelyezkedését az 
anyagban. Felülete gyönyörűen festhető/nyomtatható. 

Bükkfa rúd: Szárított bükkfa, egy anyagból készült, toldásmentes, henger alakú, natúr, 
kezeletlen faanyag. I. osztályú kapaszkodó. 

 

1.2 Felületi megmunkálás 
"Általános": A felület gyalult és csiszolt. A felület finomra csiszolt, az élek letörtek és 
becsiszoltak. Anyaghibák, enyvtáskák, kieső csomók közül az 2-3 mm mérettartomány 
felettiek javításra kerülnek. Az élek letörtek.  

"Funkcionális": A felület gyalult és csiszolt. Anyaghibák, enyvtáskák, kieső csomók közül 
az 2-3 mm mérettartomány felettiek javításra kerülnek. Az élek letörtek.  

"Bútor mértékű": Az általános megmunkáláson túl az élek marással kerekítettek és 
becsiszoltak. 

 

1.3 Felületkezelés 
Rétegrendek és jelölésük: 



 
 

N: Natúr A kezeletlen fa felület. A korszerű vízbázisú festékek gyorsan száradnak és 
felvitelkor se szagosak. 

1R: Egy réteg színes lazúr. A felületkezelő anyagok általában két-három rétegrendet 
igényelnek.  

2R: Két réteg lakk vagy lazúr. Leggyakoribb, általánosan alkalmazott felületkezelés. Ha 
szeretné a fa eredeti színét látni, akkor két réteg lakk, míg ha valamely fautánzat színét 
szeretné, akkor a két réteg lazúr felvitele javasolható. 

3R: Pác + 2 réteg lakk. Adott színű vagy RAL színkódú pác alkalmazása, ahol a felületi 
védelmet a 2 rtg lakk biztosítja. 

3R+: 1 réteg színes fedőfesték és 2 rtg lakk, vagy 2 rtg fedőfesték és 1 rtg lakk színes 
vagy fehér fa szerkezetek kialakításához. 

4R: Alapozó és három fedő szín, általában az MDF bútorlap festéséhez. 

 

Kézi ecsetelés jellemzői: 

Vízbázisú lakkokat, lazúrokat illetve gyerekjátékokra is alkalmas fedőfestékeket 
használnak, melyet gazdaságosan kézi ecseteléssel visznek fel. Az elemeket egyesével 
oldalanként forgatva, a színeket szétválasztva festik. Figyelni kell  a megfolyásokra, 
hibákra, de egy átlagos 40-50 elemet tartalmazó kombináció két rétegben két oldalon 
több színnel történő festésekor (160-200 fordítás) ez már-már kihívás, ezért a kézi 
ecsetelésből származó kisebb festési hibák, apróbb pötty megfolyások, egyenetlenségek, 
a tartóléc esetleges finom lenyomata ritkán és kis mértékben, de előfordulhat. 

Tényező szempont, hogy a kombináció tartozékát képező színes panelek MDF (medium 
density fibreboard, közepes sűrűségű lemez) lapjait is kézi hengerezéssel vigyük fel. Ez 
szintén elég költséghatékony, és többféle színt is lehet így vinni a kombinációba, de ezzel 
a felületkezeléssel MDF lap esetén nem azt a sima felületi minőséget nyújtani, amit a 
faipari fújt felületkezelés biztosít, és bútorelemek kapcsán általánosságban ismert. Az 
MDF  lap faipari termék, felülete nem valódi fa, ezért vizes alapú fedőfestékek másképp 
viselkednek rajta, mint a fa elemeken. MDF lapot, kizárólag az alfa mászóbirodalom, falra 
rögzített hangulati elem kialakításához használunk. A hangulati elem grafikája, vagy 
vizes bázisú gyerekbarát festékkel, vagy nyomdai nyomtatással kerül kivitelezésre. 
Egyedi igény alapján az MDF lap kiváltható fa felületű rétegelt lemezre felár ellenében. 

 

Színek 

Alapvetően a GIDAWORLD mászóbirodalom termékcsalád natúr fa és fehér színeket 
tartalmaznak (kivételt képez ez alól az alfa mászóbirodalom falra rögzített hangulati 
eleme). Ha eltérő színösszeállításban kívánja a terméket legyártatni természetesen 
megoldható felár ellenében, egyeztetést követően. 

 

2. Biztonsági szempontok 
2.1 A játék fogalmának értelmezése 



 
 

A kombinációban a játék alapvető forrása a különféle és alternatív feljárók kialakítása és 
használata, a szerepjátékot szolgáló elemek, a kuckósítás és a formák kialakítása. A 
kombinációk ágy vagy galéria szerkezetek, beleértve a játszószobai játszógaléria 
szerkezetet is. A szerkezetek nem játszóterek, és így azokon a játszótereken 
megengedett mozgásformák, mint az ugrálás, szaladgálás, stb. mozgásformák nem 
megengedettek, sőt veszélyhelyzetek forrásai lehetnek! 

 

2.2 Szülői felügyelet 
A kombinációk tartalmazhatnak kiesés vagy feljutást gátló panel elemeket, de ezek nem 
biztosítanak teljes és megbízható védelmet, ezért a folytonos és teljes szülői felügyelet 
szükséges. Fontos biztonsági szempont, hogy csak akkor hagyható magára kiskorú 
gyermek, ha megbizonyosodható róla, hogy az a biztonsági utasításokat megértette és 
betartja vagy meggyőződött róla, hogy a gyermek a kombináció feljáróit magabiztosan 
és biztonsággal használja. 

Előfordulhat, hogy a gyermek már magabiztosan használja a kombinációt, de ha barátai 
jönnek, akkor egyrészt a kombinációt nem ismerő gyermek számára válhat veszélyessé a 
kombináció használata, másrészről a játék hevében, a tumultusban nőhet meg a 
balesetveszély kockázata. 

 

2.3 Biztonságos rések és hézagok 

A kombinációk tervezésekor szem előtt kell tartani a vonatkoztatható szabványok 
biztonságra vonatkozó utasításait, méretmegjelöléseit, de: 

- többféle szerkezettel dolgozunk, és a szabályzások nem összehangoltak, 
- komplexebb viszonylatban nem egységesen értelmezhetőek, 
- valamint a szerkezetek sokszor falhoz építettek, ahol a kialakuló rések előre nem 

ismertek.  
Általában ágyhely kialakításakor az ágyakra vonatkozó szabvány méreteket követjük, 
míg pl. csúszda kapcsolásakor igyekezzünk a játszóterekre vonatkozó szabvány 
méretmegjelöléseket is követni. 

 

2.4 Csúszdázás beltérben 
A beltéri csúszdázás nem egyező a kültéri csúszdázással. Intenzívebb csúszdázás iránti 
igény esetén javasolt, hogy a kombinációkhoz minősített műanyag csúszdatesteket 
alkalmazzanak. 

A csúszda szerkezeti felépítése:  

Az egyenes vezetésű csúszda, kifutási szakasz nélküli csúszó lap, mely lábakon állva 
emelkedik az érkező szivacs felé. Lefutásvédelmét csiszolt és festett fa iránytartók 
biztosítják. Lapja 18mm lakkozott rétegelt lemez. 

A beltéri csúszdázás: A beltéri csúszdázáskor nem érvényesülnek a játszótéri biztonsági 
követelmények: a csúszda környezete általában nem ütéscsillapító talaj, (ezért 
javasoljuk az általunk forgalmazott szíivacsszőnyeg használatát) míg a csúszda 
környezetében, sokszor közvetlen közelében bútorok, tárgyak helyezkednek el. Ezért a 
beltéri csúszdázáskor nagyobb figyelmet kell fordítani még arra a gyermekre is, aki 



 
 

egyébként magabiztosan csúszdázik. Akkor megengedhető csak, hogy a gyermek 
önállóan csúszdázzon, ha előzőleg meg lehetett győződni róla, hogy a csúszdát 
magabiztosan használja. 

 

2.5 Hozzákapcsolt játékelemek 
A kombinációkhoz kapcsolhatóak egyéb játékelemek, de se csúszda se egyéb játékelem 
kapcsolásától nem válnak a kombinációk játszóterekké, azok továbbra is ágy vagy 
galéria szerkezetek maradnak, ezért minden esetben az mellékelt tájékoztatóban 
megkötött mozgásformák és játék fogalmak a megengedettek. 

 

2.6 Családi napközik, kisebb gyermekmegőrzők 
A családi napközikben, gyermekmegőrzőkben elhelyezett kombinációk ugyanúgy galéria 
építmények, nem tekinthetőek játszótereknek. Egyedi kialakításúak, nem bevizsgáltak, 
és általában falhoz rögzítettek, ahol stabilitásukat a falhoz rögzítés is biztosítja. A 
kombinációk használatakor az állandó szülői vagy szakszerű felügyelet szükséges. A 
falhoz rögzült kombinációkat meglazult fali és főtartó kötések mellett tilos és veszélyes 
használni. Nincs szakmailag méretezett megengedett együttes fő használat, de a 
megadott súlykorlátok határain belül 0,4 m2-ként egy főnél több együttes használat nem 
javasolható (pl. egy 150*150 galéria alapon cc. 6 fő tartózkodjon egyidejűleg). A galériák 
felül méretezettek, ezért több fő együttes súlyát is elviselik, de a dinamikus hatások 
(ugrálás, dobogás, ritmikus, egy ütemre történő mozgás) hosszú távon plusz terhet ró a 
szerkezetre, ezért e mozgásformák egyrészt nem megengedettek, másrészt 
előfordulásokkor fokozottabban kell ellenőrizni a szerkezet állapotát.  

 

2.7 Karbantartás, ellenőrzés 
Kombinációk mindig egyedi tervezésűek, ezért a kombinációkhoz nem kell tartoznia 
karbantartási tervnek vagy ütemezett karbantartásnak . Az első két hétben napi szinten, 
majd ezt követően időközönként szemrevételezze a kombinációt, és ha meglazult 
csavarpontot talál, akkor húzzon után a csavarokon. A mechanikailag sérült, vagy 
meglazult fali kötésű kombinációkat tilos és veszélyes használni. Ilyen esetben 
gondoskodni kell szakszerű javításról, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a 
részleteket egyeztessük, szakszerű tanácsokkal lássuk el, igény esetén ajánlatunk 
alapján a karbantartási műveleteket megrendelheti tőlünk. A karbantartás 
elmulasztásából, vagy meglazult kötésű kombinációk további használatából eredő 
károkért nem vállalunk felelősséget. MSZ EN 1177 szabvány szerinti rendszeres 
karbantartás elengedhetetlen. 

 

Köszönjük, hogy saját érdekében figyelmesen végigolvasta az általános 
terméktájékoztatót.  

Ha kérdése van, bizalommal keressen fel minket akár telefonon: 06/30 481-5223, 
akár e-mailen: hello@gidaworld.hu 

 


