
Tehniskā specifikācija  
 
 
BRL 41 

   

 
Sastāv:  

• Divas 0.40 m augstas, divas 0.80 m augstas, sešas 1.20 m augstas un viena 2.00 m augsta platforma ar papildus 
platformu 

• Četri četrslīpņu jumti 

• Lielā alpīnisma siena 

• Nošļūcamā slēgtā truba 

• Stāvi slīpais tilts 

• Divi nerūsējošā tērauda slidkalniņš 

• Trīs alpīnisma sienas 

• Kustīgais tilts 

• Kāpnes 

• Slīpā plakne 

• Trīs virvju tilti 

• Nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis 

• Slīpā virvju plakne 

• Slīpais rāpšanās elements 

 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 9 760 x 9 540 x 3 980 mm 

• Krišanas augstums 2.00 m 

• Drošības zona  112 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 60 

• Vecuma grupa 3 - 14 gadiem 

•  Svars (sapakotā veidā) – 2200 kg, paletes izmēri 2 600 x 1 000 x 1 200 mm – truba; 3 400 x 1 000 x 500 mm; 2 
0600 x 1 000 x 1 000 mm, montāža 24 h; 

 

Materiāli: 
• Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots ar ūdens bāzes krāsām 

• Karsti cinkoti oriģināli metāla stiprinājumi un metāla pamati 

• Norobežojošie elementi no HDPE (augsta blīvuma politilēns) plastikāta loksnes  

• Grīda un kāpnes pakāpieni no abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa 

• Armēta virve (Ø 16 mm, tērauda serde) 

• Pulvērkrāsas krāsoti metāla elementi 

• Nerūsējošā tērauda slīdvirsma 

 



Apraksts: 
Rotaļu komplekss sastāv no vienpadsmit platformām (divas – 0.40 m augstas, divas – 0.80 m augstas, sešas – 1.20 m 
augstas, viena 2.00 m augsta). Platformas savā starpā savienotas ar pieciem tiltiem - kustīgo, stāvi slīpo un trīs virvju 
tiltiem. Rotaļu kompleksā ir iekļauta lielā un mazā alpīnistu siena, plastmasas nošļūcamā slēgtā caurule 0.70 m diametrā, 
divi nerūsējošā tērauda slidkalniņi, ugunsdzēsēju nošļūcamais stienis, slīpais rāpšanās virvju tīkls, slīpā plakne, slīpais 
rāpšanās elements un kāpnes. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota 
ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri 
tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek 
izmantotas HDPE (augsta blīvuma politilēns) plastikāta loksnes un mitrumizturīgais saplāksnis, kas krāsots spilgtās, UV 
izturīgās krāsās.  Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas  apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. 
Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.  Izmantotā virve ir armēta un 
īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem 
nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes. 
Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam un apstiprināts ar TÜV SÜD sertifikātu Nr. 06.728.648, 
rezīvija Nr. 1. 
 

 

Karuseli    J2411 
 

 

 

 

JEUX A ROTATION 
 

Spēļu funkcijas:  
• Vienvietīgā sēdus rotējoša iekārta; 

• Balansēšana; 

• Atpūšanās; 

• Rotēšana; 

 
Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 500 x 480 x 680 mm 

• Krišanas augstums 0,60 m 

• Drošības zona  11 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 1 

• Vecuma grupa no 1 gada vecuma 

 
Materiāli: 

• Sēdeklis ir izgatavots no rotējamā polietilēna 



• 110 mm diametra stabs ir izgatavots no cinkota tērauda. 

• Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējošā vai pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma poliamīda vāciņiem. 
 

BAT 1 

   
 

Sastāv:  
• Batuts ar gumijas apmali 

 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 2 000 x 2 500 x 40 mm (iegremdējamā daļa 450 mm) 

• Lecamā zona 1 500 x 2 000 mm 

• Krišanas augstums 0.50 m 

• Drošības zona  37,5 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 1 

• Vecuma grupa no 5 gadiem 

 

Materiāli:  
• Metāla karkass (dziļumu 450 mm) 

• Plastmasas un troses detaļu pinums 

• 40 mm gumijas apmale 

• Tērauda karkass  

 

Apraksts:  
Iekārta ar vienkāršu uzstādīšanu bez betonešanas darbiem! Batutā iekļauts metāla karkass ar iestieptu unikālu pinumu un 
gumijas seguma apmali pret slīdēšanu sliktos laika apstākļos. Karkass, pulverkrāsas krāsots, tiek iesēdināts zemē līdz nulles 
līmeņa atzīmei. Bedres dziļums 0.850 m. Iekārta tiek piegadāta pilnībā samontēta. Iekārta atbilst EN 1176-1:2018 drošības 
un kvalitātes standartam un apstiprināts ar TÜV SÜD sertifikātu Nr. 10.633.102, revīzija Nr. 1. 

 
 
NA610 

 
 

Spēļu funkcijas:  
• Sešvietīgas šūpoles; 

• Parastais (bērniem no 2 gadiem) sēdeklis/ Zīdaiņu (bērniem līdz 2 gadiem) sēdeklis; 

• Piecvietīgs ovālas formas šūpoļgrozs ar armētas virves (Ø16 mm) un kēžu stiprinājumu ar divpuktu piekari; 



• Dekors 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 10 375 x 2 010 x 2 540 mm 

• Krišanas augstums 1,36 m 

• Drošības zona  81 / 96 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 6 - 15 

• Vecuma grupa līdz 14 gadiem 

 

Materiāli: 
• Sauss, līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes 

koksnes impregnantu/aizsarglīdzekli - brusas (80 x 80 mm); 

• Trīsslāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta detaļas - dekoratīvais panelis, biezums 6 mm; 

• Oriģinālas nerūsējošā tērauda detaļas - brusas pamatkāja; 

• Karsti cinkotas metāla detaļas - šūpoļu pārliknis; 

• Gumijas sēdeklis ar ķēžu stiprinājumu; 

• Nerūsējošā tērauda skrūves; 

• Polimēra detaļas - skrūvju uzlikas 

 

Apraksts: 
Sešvietīgās šūpoles aprīkotas ar sešiem gumijas sēdekļiem, kas paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma, ar ķēžu 

stiprinājumu un dekoru  šūpoļu sānos.  
Šūpoles konstrukcija izgatavota sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu 

iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli, tā garantējot iekārtas ilgmūžību. Šūpoļu dekors un brusu uzlikas 
izstrādātas no trīsslāņu HPL (augsta blīvuma, biezums 6 mm) lamināta loksnes. Šūpoļu sēdeklis (vecuma grupai no 2 
gadiem) sastāv no alumīnija plāksnes, kura ir iestrādāta gumijas apvalkā. Šūpoļu sēdekļa komplektācijā ietilpst ķēde, eņģes 
un citi savienojumi, kuros tiek iekārts sēdeklis.  

Visas nerūsējošā tērauda skrūvju vietas ir segtas ar polimēra uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. 
Šūpoles tiek stiprinātas ar oriģinālām karsti cinkotām L profila kājām betona enkuros. Tās tiek nostiprinātas gruntī 

(iebetonētas) ne mazāk kā 0,65 m dziļumā.  Visi pamati atrodas zem zemes.  
Iekārta atbilst LVS EN 1176:2018 drošības un kvalitātes standartam.  

 
NA026 

  

Spēļu funkcijas:  
• Divas 0,40 m augstas platformas; 

• Nerūsējošā tērauda slidkalniņš; 

• Divslīpņu jumti; 

• Mazā slīpā plakne; 

• Cietais tilts; 

• Interaktīvi paneļi 

 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 2 820 x 1 960 x 2 150 mm 

• Krišanas augstums 0,40 m 

• Drošības zona  23 m2 



• Paredzēts (bērnu skaits) 5 

• Vecuma grupa līdz 3 gadiem 

 

Materiāli: 
• Sauss, līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes 

koksnes impregnantu/aizsarglīdzekli - brusas (80 x 80 mm), dēļi; 

• Trīsslāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta detaļas - norobežojošie elementi, interaktīvie paneļi, dekori, jumts - 
biezumi 6 mm un 13 mm; 

• Abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa detaļas - platformas grīda, soļi, slīpā plakne, tilta grīda  - biezums 18 mm; 

• Nerūsējošā tērauda slīdvirsma, biezums 1,5 mm; 

• Oriģinālas nerūsējošā tērauda detaļas - rokturi, leņķi; 

• Karsti cinkotas metāla detaļas - platformas un pievienojošā rāpšanās elementa pamatkājas; 

• Polimēra uzlikas un detaļas - mices; 

• Nerūsējošā tērauda skrūves 

 

Apraksts: 
Rotaļu komplekss sastāv no divām 0,40 m augstām platformām, nerūsējošā tērauda slidkalniņa, divslīpņu jumta  

un rāpšanās  elementa - mazās slīpās plaknes. Iekārtu papildina interaktīvie paneļi ar dažādiem tematikas atbilstošiem 
frēzējumiem. Abas iekārtu platformas savā starpā savieno cietais tilts.  

Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi nekaitīgu un 
bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas 
konstrukcijas stiprību nodrošina oriģināli nerūsējošā tērauda leņķi. Slidkalniņa bortos, norobežojošajos elementos, tilta 
margās un jumta konstrukcijā tiek izmantots trīsslāņu HPL (augsta blīvuma) lamināta loksnes. Platformas grīda, tilta grīda, 
mazā slīpā plakne izgatavota no mitrumizturīga saplākšņa, kas apdarināts ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu mitrā 
laikā. Slīpā plaknē izstrādāti speciāli frēzējumi ērtākai roku un kāju balstam. 

Visas nerūsējošā tērauda skrūvju vietas ir segtas ar polimēra uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.   
Rotaļu komplekss tiek stiprināts ar oriģinālām karsti cinkota metāla L profila kājām betona enkuros, nostiprinot 

tās gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0,60 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes. 
Iekārta atbilst LVS EN 1176:2018 drošības un kvalitātes standartam.  

 

 

 

 
AU 

   
Sastāv:  

• Atkritumu urnas karkass 

• Skārda ieliknis 

 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 425 x 425 x 600 mm 

• Svars (sapakotā veidā) – 10 kg, pakas izmērs 1 000 x 500 x 500 mm, montāža 0 h; 

 



Materiāli: 
• Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens 

bāzes koksnes impregnētāju/aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām 

• Pulverkrāsas krāsoti oriģināls metāla pamats 

 

Apraksts: 
Atkritumu urna sastāv no metāla kājas, kas ir apdarīts ar līmēta koka dēļiem. Dēļi izgatavoti no sausa, līmēta priedes koka, 
kas piesūcināts ar videi nekaitīgu, ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli un krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā 
garantējot tā ilgmūžību. Urnas iekšpusē ir izņemams skārda atkritumu spainis. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas 
cauruļveida tērauda kāja ar betona enkuru nostiprināta gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.50 m dziļumā, vai pieskrūvēts 
pie bruģa un asfalta.  
 

 
SO 2 

   
Sastāv:  

• Sols ar atzveltni 

 

Galvenie parametri:  
• Izmērs (garums, platums, augstums) 2 000 x 630 x 830 mm 

• Svars (sapakotā veidā) – 20 kg, pakas izmērs 2 000 x 500 x 300 mm, montāža 30 min; 

 

Materiāli: 
• Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, piesūcināts ar videi nekaitīgu un bērnu rotaļu iekārtām piemērotu ūdens 

bāzes koksnes impregnētāju/aizsarglīdzekli un krāsots ar ūdens bāzes krāsām 

• Pulverkrāsas krāsoti vai karsti cinkoti orģināli metāla pamati 

 

Apraksts: 
Sols ar atzveltni sastāv no oriģināliem metāla pamatiem un līmēta koka dēļiem. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas U 
veida tērauda kāja ar betona enkuru nostiprināta gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.50 m dziļumā, vai pieskrūvēts pie 
bruģa un asfalbetona. Sola sēdvirsma un atzveltne izgatavota no sausa, līmēta priedes koka, kas piesūcināts ar videi 
nekaitīgu, ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzekli un krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. 
_____________________  // ____________________  



 


