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Kilkunastoletnie doświadczenie w branży placów zabaw zaowocowało 
stworzeniem w 2014 roku nowej marki pod nazwą Arcadia, w której 
wyodrębniliśmy dwie linie produktowe - urządzenia wykonane z drewna oraz 
z aluminium.

W niniejszym katalogu przedstawiamy linię Metropolis. Nowoczesny design, 
lekkość konstrukcji i wytrzymałość urządzeń to kilka z wielu zalet zastosowania 
aluminium w naszych konstrukcjach.

PROPONUJEMY PAŃSTWU
Korzyści, jakie Państwo otrzymacie w ramach współpracy:
•  bezpieczeństwo – przestrzeganie obowiązujących norm i posiadane 

certyfikaty, fachowe montaże
• wiedza specjalistyczna – bezpłatne doradztwo techniczne
•  obniżenie kosztów konserwacji i serwisów – przy zastosowaniu konstrukcji 

aluminiowych
• długotrwałość użytkowania urządzeń 
• gwarancja jakości
• kompleksowa realizacja inwestycji
•  dopasowanie do oczekiwań  – indywidualne podejście, sugerowanie 

rozwiązań, elastyczność
• nowoczesny design

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące 
naszych produktów. Zapraszamy również do zapoznania się z bogatą ofertą 
w serwisie www.arcadia-if.com

Magdalena Kozicka
Dyrektor ds. Rozwoju

SZANOWNI KLIENCI

Zadzwoń, dowiedz się i zamów. Tel. 71 381 03 60 (61)

INTER-FLORA PROFESJONALNYM PARTNEREM DLA TWOICH POMYSŁÓW
Od kilkunastu lat oferujemy kompleksową realizację inwestycji: projektujemy, produkujemy i dokonujemy montaży urządzeń na place zabaw, 
urządzeń komunalnych oraz różnego rodzaju nawierzchni. Podejmujemy się również realizacji indywidualnych projektów i z sukcesami 
spełniamy rolę generalnego wykonawcy. Dzięki kompleksowym działaniom oraz umiejętności dopasowania do potrzeb Klienta osiągnęliśmy 
stabilną pozycje lidera na rynku europejskim.
 

INTER-FLORA GWARANTEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Głównym celem prowadzonej przez nas polityki jakości jest osiąganie wysokich standardów wykonywanych usług spełniających wymagania 
naszych Klientów.
Dbamy o najwyższą jakość używanych do produkcji surowców oraz wykonywanych montaży. Nadajemy wysoki priorytet jakości codziennej 
pracy naszych pracowników. Dzięki wprowadzanym udoskonaleniom oraz wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
podnosimy naszą efektywność i zwiększamy konkurencyjność na rynku branżowym. Działania te uwiarygadniają firmę Inter-Flora jako 
gwaranta najwyższej jakości, dzięki czemu zdobywamy zadowolenie i zaufanie Klienta.

INTER-FLORA GWARANTEM BEZPIECZNEJ ZABAWY
Dbamy o radość, uśmiech i bezpieczeństwo dzieci bawiących się na naszych placach zabaw. Nasze urządzenia projektowane, produkowane 
i montowane są zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176, a nawierzchnie syntetyczne zgodne są z normą PN- EN 1177 oraz posiadają 
certyfikaty renomowanych jednostek, taki jak TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. i Urząd Dozoru Technicznego.

Przez lata naszej działalności wypracowaliśmy szereg niezwykle cennych relacji z naszymi Klientami, a niniejszy katalog jest odzwierciedleniem 
doświadczenia i współpracy.

Wszystkie urządzenia wyprodukowane przez firmę Inter-Flora spełniają 
wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wykonania oraz 
montażu. Potwierdzają to posiadane przez nas certyfikaty.



technologie

ALUMINIUM
Urządzenia wykonane z aluminium anodowanego, profile o przekroju 
kwadratowym.
Istotne cechy materiału, czyli kilka powodów, aby wybrać aluminium:
odporność na korozję - nie ulega działaniom warunków atmosferycznych oraz 
środków chemicznych, dzięki czemu umożliwia długotrwałe użytkowanie bez 
kosztownej konserwacji
wytrzymałość - wysoka wytrzymałość materiałowa umożliwia budowanie 
delikatnych, dających poczucie lekkości aczkolwiek stabilnych konstrukcji                 
recykling - dzięki odzyskowi jakościowo jednolitego materiału oszczędza się aż 
do 95% energii zastosowanej do produkcji

CNC
Dzięki posiadanym maszynom CNC istnieje możliwość wycięcia na płytach HPL 
oraz HDPE indywidualnej grafiki wg dostarczonego projektu.

PODESTY
Poziome elementy zastosowane w konstrukcji wież, pomostach, trapach 
wejściowych, schodkach wykonane są z płyty antypoślizgowej. 
Jest to płyta polietylenowa, połączona z 2 mm grubości górną warstwą 
termoplastycznej gumy. Płyta PE zapewnia sztywność a wierzchnia warstwa 
daje miękkość i zapobiega poślizgom.
Płyty antypoślizgowe charakteryzują się trwałością, wytrzymałością, odpornością 
na środki chemiczne, długą żywotnością i łatwością w utrzymaniu czystości.

LINY
Przeplotnie, wieże kominowe, pomosty, wejścia linowe, ścianki linowe 
szachownice, pajęczyny oraz urządzenia sportowe wyposażone są 
w konstrukcje linowe. Do produkcji używamy liny polipropylenowej o średnicy 
16 mm z rdzeniem stalowym.

METAL
Elementy metalowe, okucia, stopy wykonane są ze stali zabezpieczonej przed 
korozją przez ocynkowanie ogniowe, malowane proszkowo lub wykonane ze 
stali nierdzewnej oraz anodowanego aluminium.

MONTAŻ
Wszystkie urządzenia posiadają łatwe i czytelne instrukcje montażu 
ułatwiające sprawną instalację. Dodatkowo oferujemy montaż wykonywany 
przez autoryzowane ekipy montażowe. Wykonujemy i montujemy urządzenia 
w wersji specjalnej do montażu na stropie np. parkingów podziemnych. 
Wykonujemy również nawierzchnie bezpieczne piaskowe, syntetyczne, 
wykonane bezspoinowo oraz z płyt.

GWARANCJA
Na wszystkie wyprodukowane urządzenia udzielamy gwarancji. Zapewniamy 
serwis gwarancyjny oraz części zamienne.

ELEMENTY POWIERZCHNIOWE
Dachy, barierki, osłony, sprężynowce, ścianki oraz siedziska w zależności od 
standardu wykonane są z płyty HPL o grubości 6 i 8 mm bądź z tworzywa HDPE 
o grubości 12 i 15 mm

Zalety płyty HPL:
• Odporność na promieniowanie UV
• Odporność na zmienne warunki 

atmosferyczne
• Odporność na uderzenia
• Twardość powierzchni i koloru
• Wytrzymałość na związki 

chemiczne i biologiczne
• Stosujemy 5 kolorów powierzchni, 

rdzeń brązowy

Zalety HDPE:
• Zmniejszona widoczność 

zarysowań powierzchni poprzez 
dwustronny molet

• Wodoodporne
• Łatwe w czyszczeniu
• Odporne na większość popularnych 

rozpuszczalników i składników farb
• 100 % możliwość recyklingu
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy OSLO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Oslo

ZESTAW ZAWIERA:
• wejście HDPE
• schodki – Oslo 750
• zjeżdżalnia

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Szczeble drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Oslo 1250

Oslo 750
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OSLO 750 0-14 ≤ 0,75 m 0,7 x 1,9 x 1,5 3,7 x 5,4

OSLO 1000 3-14 ≤ 1,00 m 0,7 x 2,5 x 2,0 3,7 x 6,0

OSLO 1250 3-14 ≤ 1,25 m 0,7 x 2,6 x 2,0 3,7 x 6,1
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy TOKIO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Tokio

Tokio

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża z mini daszkiem
• zjeżdżalnia
• wejście HDPE drabinka
• wejście wspinaczkowe proste 
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Szczeble drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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TOKIO 3-14 ≤ 1,25 m 0,9 x 3,5 x 3,2 3,9 x 7,0 125
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy BARCELONA jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Barcelona

Barcelona 

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• zjeżdżalnia
• pomost koci grzbiet M
• drabinka łukowa tęcza
• wejście wspinaczkowe proste
• wejście talerzyk
• drabinka pozioma fala

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Szczeble drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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BARCELONA 3-14 ≤ 1,25 m 3,3 x 4,8 x 2,2 6,3 x 8,3 125
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy TORONTO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Toronto

Toronto 1000

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• daszek
• wieża z mini daszkiem
• zjeżdżalnia
• schody
• pomost koci grzbiet z zabudową
• wejście wspinaczkowe skośne
• boczek x 3

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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TORONTO 0-14 100 3,2 x 3,8 x 3,2 6,3 x 7,3 100
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy KAIR jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Kair

Kair

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• wieża z mini daszkiem
• zjeżdżalnia x 2
• wejście wspinaczkowe skośne
• schody z zabudową
• kółko i krzyżyk
• boczek x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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KAIR 0-14 ≤ 1,50 4,0 x 5,2 x 3,3 7,5 x 8,7 100 - 150
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy SAN DIEGO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

San Diego

San Diego

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 3
• daszek
• zjeżdżalnia
• wejście wspinaczkowe proste
• schody
• rurka strażacka
• boczek x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty i stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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SAN DIEGO 0-14  ≤ 1,25 2,2 x 4,3 x 3,2 5,2 x 7,8 55 - 125
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy NEAPOL jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Neapol

Neapol

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• wieża z mini daszkiem
• zjeżdżalnia
• wejście linowe
• balkonik
• kółko i krzyżyk
• rurka strażacka
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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NEAPOL 3-14 ≤ 1,00 2,1 x 3,4 x 3,0 5,0 x 6,9 75 - 100
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy BRNO  jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Brno

Brno

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• zjeżdżalnia
• schody z zabudową
• wejście wspinaczkowe skośne
• pomost tuba
• balkonik
• rurka strażacka
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty i stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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BRNO 0-14 ≤ 1,00 3,5 x 3,9 x 3,0 6,5 x 7,4 100

21

zestawy



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy MIAMI jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Miami

Miami

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• daszek
• zjeżdżalnia
• ruchomy pomost linowy
• podwójna ścianka wspinaczkowa
• drabinka łuk stalowy
• drabinka wejście
• rurka strażacka
• wejście linowe M
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com
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MIAMI 3-14 ≤ 1,60 m 2,5 x 6,8 x 3,0 5,5 x 10,3 125

23

zestawy



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy GENEVA jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Geneva

Geneva

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża 
• wieża z mini daszkiem
• daszek
• zjeżdżalnia
• ścianka wspinaczkowa
• ścianka metalowa tęcza
• drabinka łuk stalowy
• pomost tuba
• rurka strażacka
• boczek x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Geneva

3,7

6,7

6,7

7,
8

4,3

7,8

3,0

1,25

a

by

x z

GENEVA 3-14 ≤ 1,25 3,7 x 4,3 x 3,0 6,7 x 7,8 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy ISTAMBUŁ jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Istambuł

Istambuł

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• daszek x 2
• zjeżdżalnia
• schody z zabudową
• ruchomy pomost linowy
• drabinka wejście
• rurka strażacka
• wejście linowe
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty oraz stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Istambuł

2,3

5,3

5,3
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8

5,3
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3,0
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ISTAMBUŁ 3-14 ≤ 1,25 m 2,3 x 5,3 x 3,0 5,3 x 8,8 100 - 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy CASABLANCA jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Casablanca

Casablanca

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• daszek
• zjeżdżalnia
• pomost tuba M
• most linowy M
• drabinka łuk stalowy
• wejście talerzyk
• wejście linowe
• rurka strażacka
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Casablanca

4,2

7,2

7,2
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5,6
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CASABLANCA 3-14  ≤ 1,25 4,2 x 5,6 x 3,0 7,2 x 9,1 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy BOSTON jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Boston

Boston

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• daszek
• zjeżdżalnia
• wejście talerzyk
• drabinka łuk stalowy
• most linowy M
• rurka strażacka
• drabinka wejście
• ścianka wspinaczkowa
• ścianka metalowa tęcza
• boczek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty i stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Boston

5,7

8,7

8,7
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BOSTON 3-14  ≤ 1,60 5,7 x 4,3 x 3,0 8,7 x 7,8 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy DALLAS jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Dallas

Dallas

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 2
• wieża z mini daszkiem
• daszek x 2
• zjeżdżalnia
• schody
• wejście wspinaczkowe skośne
• most linowy M
• pomost koci grzbiet M z zabudową
• boczek x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz 

HDPE.
• Podesty i stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Dallas

3,3

8,3

6,3
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DALLAS 0-14 ≤ 0,75 m 4,8 x 3,3 x 2,9 8,3 x 6,3 55-75
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy BERLIN jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Berlin

Berlin

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• wieża z mini daszkiem x 2
• zjeżdżalnia
• drabinka łuk stalowy
• most linowy M
• wejście wspinaczkowe proste
• pomost koci grzbiet M
• rurka strażacka
• ścianka metalowa tęcza
• boczek x 3

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Berlin

4,9

7,9

7,9

9,
1
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BERLIN 3-14 ≤ 1,25 4,9 x 5,6 x 3,1 7,9 x 9,1 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy LAS VEGAS jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Las Vegas

Las Vegas

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• wieża z mini daszkiem x 2
• zjeżdżalnia
• ścianka wspinaczkowa
• ruchomy pomost linowy
• wejście linowe
• pomost tuba M
• wejście talerzyk
• rurka strażacka
• ścianka metalowa tęcza
• boczek x 3

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Tuba wykonana z polietylenu.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Las Vegas
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LAS VEGAS 3-14 ≤ 1,25 4,5 x 5,7 x 3,1 7,5 x 8,7 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy SAN ANTONIO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

San Antonio

San Antonio ZESTAW ZAWIERA:
• wieża
• wieża z mini daszkiem x 3
• zjeżdżalnia x 2
• wejście wspinaczkowe proste
• ścianka metalowa tęcza
• schody
• kółko i krzyżyk
• boczek x 3

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty i stopnie wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Szczeble drabinki oraz wszystkie elementy złączne 

wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

San Antonio

4,0

7,0

7,0
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SAN ANTONIO 3-14 ≤ 1,50 4,0 x 6,3 x 3,4 7,0 x 10,3 75 - 150
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy DUBAJ jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Dubaj

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 6
• daszek x 3
• ślizg rurowy spiralny
• zjeżdżalnia x 2
• wejście wspinaczkowe proste
• wejście drabinka x 2
• sieć strażacka

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

• most linowy M
• pomost tuba M
• kółko i krzyżyk
• balkonik
• sklepik
• boczek x 4

Dubaj

Dubaj

5,0

8,5

8,5
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,2
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DUBAJ 3-14 ≤ 1,95 5,0 x 7,2 x 4,1 8,5 x 11,2 75 - 195
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy DUBROWNIK jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Dubrownik

Dubrownik

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 4
• daszek zamkowy x 2
• zjeżdżalnia x 2
• drabinka wejście
• pomost Yeti M
• ruchomy pomost linowy
• drabinka łuk stalowy
• pomost tuba M
• wejście wspinaczkowe proste
• rurka strażacka
• boczek x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Dubrownik

5,6

9,1

9,1
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DUBROWNIK 3-14 ≤ 1,25 5,6 x 5,0 x 2,7 9,1 x 8,0 100 - 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy DUBROWNIK 1 jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Dubrownik 1

Dubrownik 1

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 3
• daszek zamkowy x 2
• zjeżdżalnia x 2
• drabinka wejście
• ruchomy pomost linowy
• drabinka łuk stalowy
• ścianka metalowa tęcza
• pomost tuba M
• wejście wspinaczkowe proste
• wejście linowe
• sieć strażacka

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Dubrownik 1
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DUBROWNIK 1 3-14  ≤ 2,00 5,6 x 6,2 x 2,7 9,1 x 9,7 100 - 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy DUBROWNIK 2 jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Dubrownik 2

Dubrownik 2

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 5
• daszek zamkowy x 2
• zjeżdżalnia x 2
• wejście linowe
• ruchomy pomost linowy
• most linowy M
• drabinka łuk stalowy
• pomost tuba M
• wejście wspinaczkowe  

proste

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

• rurka strażacka
• wejście talerzyk
• ścianka linowa 

pajęczyna M
• kółko i krzyżyk
• liczydło

Dubrownik 2
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DUBROWNIK 2 3-14 ≤ 1,25 5,0 x 5,5 x 2,7 8,0 x 9,1 100 - 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy METROPOLIS jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

Metropolis

Metropolis

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 3
• wieża z mini daszkiem
• daszek
• zjeżdżalnia
• drabinka łuk stalowy
• wejście HDPE drabinka
• wejście wspinaczkowe  

skośne
• wejście talerzyk

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

• wejście linowe
• podwójna ścianka 

wspinaczkowa
• rurka strażacka
• most linowy M
• pomost koci grzbiet M
• drabinka pozioma fala
• pomost tuba M

Metropolis
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METROPOLIS 3-14 ≤ 2,00 5,6 x 6,2 x 3,1 8,6 x 9,7 125
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy SAN MARINO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

San Marino

San Marino

ZESTAW ZAWIERA:
• wieża x 5
• daszek x 4
• zjeżdżalnia x 3
• wejście talerzyk
• drabinka łuk stalowy
• most linowy M
• ruchomy pomost  

linowy x 2
• pomost tuba M

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

• rurka strażacka
• wejście HDPE drabinka
• wejście wspinaczkowe 

skośne
• ścianka metalowa 

tęcza x 2
• wejście linowe
• drabinka pozioma fala

San Marino

10,1

13,6

13,6

13
,0

9,5

13,0

3,2

 1,25

a

by

x z

SAN MARINO 3-14 ≤ 1,80 10,1 x 9,5 x 3,2 13,6 x 13,0 125
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Zestaw zabawowy WILNO jest zgodny z normą PN-EN 1176-1

ZESTAW ZAWIERA:
• ślizg rurowy spiralny
• wieża trójkątna
• wieża D 1500 x 5
• wieża M 1000 x 2
• ruchomy pomost  

linowy x 2
• stały pomost  

skośny x 6
• wieża D 1250 x 6
• zjeżdżalnia x 4
• ścianka  

wspinaczkowa x 2
• pomost koci  

grzbiet M x 3
• wieża M 1250 x 8
• pomost tuba M x 5
• podest x 3
• rurka strażacka x 6
• wejście linowe x 2
• wejście talerzyk x 3

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Rurka strażacka, szczeble drabinki oraz wszystkie 

elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Belka górna huśtawki cynkowana oraz lakierowana 

proszkowo.
• Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.
• Ślizg rurowy spiralny wykonany z polietylenu.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

• balkonik x 6
• wejście HDPE  

drabinka x 3
• most linowy M x 2
• ścianka metalowa  

tęcza x 2
• stolik z krzesełkami  

+ dekoracyjne  
bariery x 6

• wejście wspinaczkowe 
proste x 2

• daszek D1 x 5
• daszek D2 x 8
• drabinka pozioma  

fala x 2
• platforma trójkątna 

x 3
• boczek x 21
• huśtawka pojedyncza

Wilno

Wilno

Wilno

18

22,5

2023
,5

a

by

x z

WILNO 3-14 ≤ 2,00 20,0 x 18,5 x 4,3 23,5  x 22,5 75 - 195
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze HUŚTAWKA POJEDYNCZA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Huśtawka pojedyncza

HUŚTAWKA POJEDYNCZA:
• siedzisko bezpieczne
• siedzisko kubełkowe
• siedzisko zamykane
• siedzisko bocianie gniazdo

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Górna belka wykonana ze stali cynkowanej 

i malowanej proszkowo.
• Zawiesia łożyskowane.
• Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej.
• Siedzisko aluminiowe zabezpieczone gumą.
• Siedzisko Bocianie Gniazdo wykonane z lin 

polipropylenowych na stalowym oplocie.
• Średnica siedziska 105 cm.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SHA1 BG

SHA1

SHA1, SHA1 BG

2,4

2,4

2,3

2,3

7,
2

2,4

7,2

a

by

x z

HUŚTAWKA 
POJEDYNCZA 0-14  ≤ 1,5 2,4 x 2,4 x 2,4 2,3 x 7,2
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze HUŚTAWKA PODWÓJNA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Huśtawka podwójna

SHA 2

HUŚTAWKA PODWÓJNA:
• siedzisko bezpieczne
• siedzisko kubełkowe
• siedzisko zamykane

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Górna belka wykonana ze stali cynkowanej 

i malowanej proszkowo.
• Zawiesia łożyskowane.
• Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej.
• Siedzisko aluminiowe zabezpieczone gumą.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SHA 2

3,3

2,4

3,2

3,2

7,
2

2,0

7,2

a

by

x z

HUŚTAWKA 
PODWÓJNA 0-14 ≤ 1,5 3,3 x 2,0 x 2,4 3,2 x 7,2
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze HUŚTAWKA WAGOWA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Huśtawka wagowa

HUŚTAWKA WAGOWA

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana ze stali malowanej 

proszkowo.
• Belka nośna wykonana z aluminium anodowanego.
• Siedziska wykonane z tworzywa HDPE o grubości 

15 mm.
• konstrukcja posadowiona na sprężynach stalowych 

malowanych proszkowo zakotwionych w gruncie za 
pomocą betonu - SHW A4.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SHW A

SHW A4

SHW A SPR

SHW A, SHW A4, SHW A SPR

0,4

1,0

3,3

3,3

6,
0

3,0

6,0

a

by

x z

SHW A 3-14 1,00 0,4 x 3,0 x 1,0 3,3 x 6,0

SHW A SPR 3-14 1,00 0,4 x 3,0 x 0,8 3,3 x 6,0

SHW A4 3-14 1,00 0,4 x 3,0 x 1,0 3,3 x 6,0
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze KARUZELA TWISTER są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Karuzela Twister

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana ze stali malowanej 

proszkowo, łożyskowana tocznie, bezobsługowa.
• Podest wykonany z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

KARUZELA TWISTER

KAR TWIST

0,6 0,6

3,6 3,6

3,
6

3,6

1,5

a

by

x z

Karuzela 
Twister 3-15  ≤ 0,6 Ø 0,6 Ø 3,6
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze KARUZELA DANIEL są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Karuzela Daniel

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja rurowa wykonana ze stali malowanej 

proszkowo, łożyskowana tocznie, bezobsługowa.
• Płyta podestu karuzeli wykonana z aluminiowej 

blachy ryflowanej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

KARUZELA DANIEL

KAR DAN

1,5 1,5

5,5 5,5

5,
5

5,5

0,9

a

by

x z

Karuzela 
Daniel 3-14  ≤ 0,6 Ø 1,5 Ø 5,5
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze KARUZELA MACIEK są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Karuzela Maciek

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja rurowa wykonana ze stali malowanej 

proszkowo.
• Płyta podestu karuzeli wykonana z aluminiowej 

blachy ryflowanej.
• Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

KARUZELA MACIEK

KAR MAC

1,5 1,5

5,5 5,5

5,
5

5,5

0,9

a

by

x z

Karuzela 
Maciek 3-14 ≤ 0,6 Ø 1,5 Ø 5,5
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze KARUZELA TOLA 3, TOLA 4 są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Karuzela  
Tola 3, Tola 4

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja rurowa wykonana ze stali malowanej 

proszkowo, łożyskowana tocznie, bezobsługowa.
• Karuzela posiada trzy lub cztery ramiona.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TOLA 3

TOLA 4

KAR TOLA 3, KAR TOLA 4

1,6 1,6

5,6 5,6

5,
6

5,6

0,9

a

by

x z

TOLA 3 3-15 ≤ 0,60 Ø 1,6 Ø 5,6

TOLA 4 3-15 ≤ 0,60 Ø 1,6 Ø 5,6
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze SPRĘŻYNOWIEC są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Sprężynowiec

TECHNOLOGIA:
• Różnorodne kształty zwierząt i pojazdów wykonane 

z tworzywa HDPE oraz HPL.
• Głównym elementem konstrukcyjnym jest 

sprężyna o średnicy 200 mm i wysokości 400 mm 
zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej 
ogniowo kotwy.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Koń

Krówka

Koń

Osiołek

Skuter

Dino

Kura

Pantera

Słoń

Kabriolet

Lew

Pies

Tir

Kaczka

Motor

Piesio

Żaba

SPR

a

by

x z

Sprężynowiec 0-6 ≤ 0,6 1,0 x 0,3 x 0,8 Ø 3,5
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze SPRĘŻYNOWIEC KWIAT są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Sprężynowiec Kwiat

TECHNOLOGIA:
• Korpus wykonany z tworzywa HDPE o grubości 

15 mm, wzmocniony od dołu płytą HPL.
• Uchwyt ze stali ocynkowanej i malowanej 

proszkowo.
• Siedzisko z kierownicą mocowane jest do 

sprężyny o średnicy 200 mm i wysokości 400 mm 
zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej 
ogniowo kotwy.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SPR KW2

SPR KW4

SPR KW2, SPR KW4

1,0 1,0

3,5 3,5

3,
5

3,5

0,6

a

by

x z

Sprężynowiec 
Kwiat 0-6 ≤ 0,6 1,0 x 1,0 x 0,6 Ø 3,5

73

urządzenia pojedyncze



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze SPRĘŻYNOWIEC DUO są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Sprężynowiec duo

SPR Duo Statek

SPR Duo Biedronka

SPR Duo Rajdowy

SPR DUO Delfin

SPR DUO 
Helikopter

TECHNOLOGIA:
• Różnorodne kształty zwierząt i pojazdów wykonane 

z tworzywa HDPE oraz HPL.
• Głównym elementem konstrukcyjnym jest 

sprężyna o średnicy 200 mm i wysokości 400 mm 
zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej 
ogniowo kotwy.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SPR DUO

0,4 0,8

3,5 3,5

0,8

3,
5

3,5

a

by

x z

Sprężynowiec 
duo 0-6 ≤ 0,6 0,4 x 0,8 x 0,8 Ø 3,5
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze PIASKOWNICA HPL są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Piaskownica HPL

HPL B4

HPL B6

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Boki piaskownicy wykonane z tworzywa HPL 

przytwierdzone do stelaża.
• Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.
• Istnieje możliwość zakotwienia piaskownicy 

w gruncie za pomocą stóp metalowych.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

PIAS HPL B4, PIAS HPL B6

YX

Z

Y

X

y

x z

PIAS B4 HPL 1,5 0-14 0,60 1,5 x 1,5 x 0,3

PIAS B4 HPL 2,0 0-14 0,60 2,0 x 2,0 x 0,3

PIAS B4 HPL 2,5 0-14 0,60 2,5 x 2,5 x 0,3

PIAS B4 HPL 3,0 0-14 0,60 3,0 x 3,0 x 0,3

PIAS B6 HPL 1,6 0-14 0,60 bok 1,6

PIAS B6 HPL 2,0 0-14 0,60 bok 2,0

PIAS B6 HPL 2,4 0-14 0,60 bok 2,4
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze DOMEK A są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Domek A

DOMEK A

DOMEK A:
• przejście tuba
• zegar
• liczydło
• sklepik

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa 

HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Domek A

2,5 2,0

5,5 5,0

5,
0

5,5

2,2

a

by

x z

Domek A 0-14 2,5 x 2,0 x 2,2 5,5 x 5,0
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze DOMEK Z PIASKOWNICĄ są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Domek z piaskownicą

DOMEK Z PIASKOWNICĄ:
• wieża
• daszek
• przejście tuba
• liczydło
• sklepik 
• piaskownica

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa 

HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Siedziska piaskownicy wykonane z tworzywa HDPE.
• Elementy boczne piaskownicy wykonane 

z tworzywa HPL.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.comDZP A

DZP A

2,2 2,5

5,2 5,5

5,
5

5,2

2,2

a

by

x z

DZP A 0-14 2,2 x 2,5 x 2,2 5,2 x 5,5
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze WAGON M są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze  LOKOMOTYWA M są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Lokomotywa M

Lokomotywa M Wagon M

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL 

oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali 

zabezpieczonej przed korozją przez 
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL  

oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali zabezpieczonej 

przed korozją przez cynkowanie i lakierowanie 
proszkowe.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

LOK M

2,2 1,8

0,9 1,0

5,2 4,8

5,2 4,83,9 4,0

3,
9

4,
0

2,0

1,1

a

b

a

by

x z

y

x z

Lokomotywa M 0-14 0,9 x 2x2 x 2,0 3,9 x 5,2 Wagon M 0-14 1,0 x 1,8 x 1,1 4,8 x 4,0
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze AUTO A4 NA SPRĘŻYNACH są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Auto A4 na sprężynach

Auto A4  
na sprężynach

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa 

HPL oraz HDPE.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej 

posadowiona na sprężynach stalowych malowanych 
proszkowo.

• Sprężyny o średnicy 200 mm i wysokości 400 mm 
zakotwione w gruncie za pomocą betonu.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

AUTO A4 SPR

1,1 2,4

4,1 5,4

5,
4

4,1

1,3

a

by

x z

Auto A4 na 
sprężynach 0-14 1,1 x 2,4 x 1,3 4,1 x 5,4
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze ZJAZD LINOWY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Zjazd linowy

dł. liny

Zjazd linowy

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Górne belki wykonane ze stali ocynkowanej 

i malowanej proszkowo.
• Podest wykonany z tworzywa antypoślizgowego.
• Lina stalowa, ocynkowana.
• Okrągłe siedzisko atestowane.

ZJAZD LINOWY:
• Ruchomy „wózek” ze stali nierdzewnej porusza 

się po stalowej linie zawieszonej między dwoma 
stacjami metalowymi.

• Warunkiem montażu jest możliwość dojazdu 
ciężkiego sprzętu budowlanego.

• Istnieje możliwość wykonania pola piaskowego za 
dodatkową opłatą.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

ZL A

X Y

B A

A

B

Z

a

by

x z

ZL-A 20 5--15 ≤ 1,00 2,0 x 20 x 3,5 24,0 x 4,0 22 m

ZL-A 25 5--15 ≤ 1,00 2,0 x 25 x 3,5 29,0 x 4,0 27 m

ZL-A 30 5--15 ≤ 1,00 2,0 x 30 x 3,5 34 x 4,0 32 m
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze RUCHOMY POM LINOWY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Labirynt naukowca

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze  LABIRYNT NAUKOWCA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Labirynt naukowca

LABIRYNT NAUKOWCA:
• zegar
• lustro
• boczek grający
• gong
• ruchome koła

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego oraz drewna klejonego BSH.
• Elementy zabudowy wykonane z tworzywa 

HPL i HDPE.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Ruchomy pom linowy

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Szczeble w pomoście wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

LAB NAUK A 2

0,8

3,0

3,8

6,0

6,
0

3,8

1,6

4,
7

3,9

0,9

3,9

1,2

1,7

4,7

a

by

x z

Labirynt 
naukowca 0-14 0,8 x 3,0 x 1,6 3,8 x 6,0

a

by

x z

RUCHOMY 
POM LINOWY 3--14 ≤ 0,6 0,9 x 1,7 x 1,2 3,9 x 4,7
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze TABLICA DO RYSOWANIA, KÓŁKO I KRZYŻYK  są zgodne z normą PN-EN 1176-1

TAB RYS A 3

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze TAB RYS A 1, TAB RYS A 2, TAB RYS A 3 są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Tablica do rysowania, 
Kółko i krzyżyk 

Tablica do rysowania

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Tablica wykonana z tworzywa HPL.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa 

HDPE oraz z drewna klejonego BSH.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

 TAB RYS A 1, TAB RYS A 2, TAB RYS A 3

X 0,2

Y 1,
0

X

Z

Y 1,0

0,2

1,6

y

x z

y

x z

TAB RYS A 1 0-14 1,7 x 0,1 x 1,7

TAB RYS A 2 0-14 2,5 x 0,1 x 1,7

TAB RYS A 3 0-14 2,5 x 0,1 x 1,7

Tablica do 
rysowania, 

Kółko i krzyżyk 
0-14 1,0 x 0,2 x 1,6
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do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze LABIRYNT A  są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze BOCZKI są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Boczki

TECHNOLOGIA:
• Boczki oraz elementy dodatkowe 

wykonane z tworzywa HDPE, HPL, drewna 
klejonego BSH.

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane 

z tworzywa HPL oraz HDPE.
• Tablica wykonana z tworzywa HPL.
• Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji 

boczków oraz zastosowania różnych 
elementów na boczkach np.: nadruku lub 
frezowania.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Labirynt A

Boczek grający

Boczek kolory

Boczek zegar

Boczek okienko

Boczek grający

Boczek wirujące koła

Boczek liczydło

Boczek kółko i krzyżyk

Boczek gong

Boczek wirująca szachownica

Boczek termometr

Boczek lustro

Boczki

4,7

6,4

1,5

4,7

6,
4

y

x z

Labirynt A 0-14 4,7 x 6,4 x 1,5
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe MAŁPI GAJ są zgodne z normą PN-EN 1176-1

MAŁPI GAJ

MG A, MG MIDI A:
• ścianka wspinaczkowa
• ścianka linowa szachownica
• korona ścianka linowa pajęczyna
• drabinka metalowa
• linka wspinaczkowa
• drabinka linowa

MG MINI A:
• ścianka wspinaczkowa
• korona ścianka linowa pajęczyna
• drabinka metalowa
• linka wspinaczkowa
• drabinka linowa
• wejście linowe

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa HPL.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

MG A

MG MINI A

MG A, MG MIDI A, MG MINI A

2,7

2,8

7,5 7,5

7,5

7,
5

2,7

a

by

x z

MG A 7-14 ≤ 2,8 m 2,7 x 2,7 x 2,8 7,5 x 7,5

MG A MIDI 3-14 ≤ 2,0 m 2,7 x 2,7 x 2,2 6,5 x 6,5

MG A MINI 5-14 ≤ 1,5 m 1,9 x 2,3 x 2,2 4,9 x 5,6
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe PIRAMIDA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Piramida

TECHNOLOGIA:
• Rozbudowana konstrukcja linowa oparta na 

metalowym słupie posadowiona w gruncie za 
pomocą betonowego fundamentu.

• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 
stalowym.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Piramida

PIR

4,2 4,2

3,5

6,9 6,9

6,9

6,
9

a

by

x z

Piramida 3-14 ≤ 1,0 m 4,2 x 4,2 x 3,5 6,9 x 6,9
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe TOR SPRAWNOŚCIOWY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Tor sprawnościowy

Tor sprawnościowy TOR SPRAWNOŚCIOWY:
• wieża x 2
• ścianka metalowa tęcza x 2
• most linowy x 2
• ruchomy pomost linowy  x 2
• pomost tuba x 2
• ścianka linowa pajęczyna x 2
• drabinka metalowa
• element siłowni

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HPL oraz HDPE.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Tuba wykonana z polietylenu.
• Podesty wykonane z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Rama podestu wykonana ze stali nierdzewnej.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TOR SPRAW A

6,8 4,1

1,9

9,8 7,1

9,8

7,
1

a

by

x z

TOR SPRAW A 3-14 ≤ 1,9 m 6,8 x 4,1 x 1,9 9,8 x 7,1
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Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe DRĄŻKI DO AKROBACJI są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Drążki do akrobacji

DDA3 A

DDA2 A DDA1 A

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

DDA1 A, DDA2 A, DDA3 A

5,1 0,1

1,9

8,1 4,0

8,1

4,
0

a

by

x z

DDA1 A 3--14 ≤ 1,0 m 1,7 x 0,1 x 1,4 3,7 x 2,1

DDA2 A 3--14 ≤ 1,4 m 3,4 x 0,1 x 1,8 6,4 x 3,1

DDA3 A 3--14 ≤ 1,9 m 5,1 x 0,1 x 1,9 8,1 x 4,0

103

urządzenia sportowe



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe RÓWNOWAŻNIA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Równoważnia

ROW A

ROW SPR A

RÓWNOWAŻNIA:
• R M moduł stały
• belka główna
• stopy x 2

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Podest wykonany z tworzywa HDPE 

antypoślizgowego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali 

nierdzewnej.
• Głównym elementem konstrukcyjnym jest 

sprężyna o średnicy 200 mm i wysokości 400 mm 
zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej 
ogniowo kotwy - ROW SPR A.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

ROW A, ROW SPR A

2,0 0,1

0,6

5,0 3,1

5,0

3,
1

a

by

x z

moduł 
 stały 3-14 ≤ 0,6 m 2,0 x 0,1 x 0,6 5,0 x 3,1

moduł 
sprężynowy 3-14 ≤ 0,6 m 1,9 x 0,1 x 0,6 4,9 x 3,1
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe DRABINKA POZIOMA FALA, DRABINKA KRZYŻOWA A są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze PRZELOTNIA ŁUKOWA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Przelotnia łukowa

Przelotnia łukowa

Drabinka pozioma fala

Drabinka krzyżowa A

TECHNOLOGIA:
• Słupy wykonane z aluminium 

anodowanego.
• Drabinka wykonana ze stali malowanej 

proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Drabinka pozioma fala, Drabinka krzyżowa A

TECHNOLOGIA:
Drabinka pozioma fala:
• Słupy wykonane z aluminium anodowanego.
• Szczeble drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
• Elementy powierzchniowe wykonane z HDPE.

Drabinka krzyżowa A:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa HPL.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

PRZEP ŁUK DRAB/POZ/FALA, DRAB/KRZ/A

1,0

2,1

4,6

5,7

5,
7

4,6

2,0

a

b

a

by

x z

y

x z

PRZEP ŁUK 3-14 ≤ 2,0 m 2,1 x 1,0 x 2,0 5,7 x 4,6 DRAB/POZ/
FALA 3-14 ≤ 1,5 m 1,7 x 0,7 x 1,7 4,7 x 3,7

DRAB/KRZ/A 3-14 ≤ 2,0 m 1,0 x 2,0 x 2,2 5,1 x 6,1
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe SPORT 2 są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Sport 2

Sport 2

SPORT 2:
• drabinka metalowa
• linka wspinaczkowa
• drabinka linowa
• rurka strażacka
• przejście sportowe 1
• przejście sportowe 2
• element siłowni

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.
• Uchwyty oparcia oraz podest wykonane  

z tworzywa HDPE.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Sport 2

3,2 2,0

2,3

6,8 5,6

6,8

5,
6

a

by

x z

sport 2 3-14 ≤ 2,0 m 2,0 x 3,2 x 2,3 5,6 x 6,8
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe ŚCIANKA WSPINACZKOWA M są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Ścianka  
wspinaczkowa1

Ścianka 
wspinaczkowa1

ŚCIANKA WSPINACZKOWA M:
• Ścianka wspinaczkowa M
• ścianka wspinaczkowa
• rurka strażacka

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa HPL.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

SSW A 1

1,3 1,3

2,1

6,8 5,6

4,3

4,
3

a

by

x z

ŚCIANKA 3-14 ≤ 1,5 m 1,3 x 1,3 x 2,1 4,3 x 4,3
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Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe SPORT 1 są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Sport 1

sport 1

sport 1

SPORT 1:
• Ścianka metalowa tęcza
• Ścianka wspinaczkowa
• Drabinka
• Drążek do akrobacji
• Drabinka pozioma fala
• Wieża trójkątna
• Wejście wspinaczkowe proste

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego.
• Elementy metalowe malowane proszkowo.
• Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa HPL.
• Liny polipropylenowe, Ø 16 mm z rdzeniem 

stalowym.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Sport 1

2,7 2,5
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sport 1 3-14 ≤ 2,3 m 2,7 x 2,5 x 2,3 7,5 x 7,5
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia sportowe SŁUPKI SPRAWNOŚCIOWE są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia pojedyncze PRZELOTNIA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Przeplotnia Słupki sprawnościowe

Słupki sprawnościowe

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Elementy metalowe malowane 

proszkowo.
• Podstawa wykonana z tworzywa HDPE.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

przeplotnia

PRZEPLOTNIA:
• ścianka wspinaczkowa 1,8
• linka wspinaczkowa
• drabinka metalowa
• drabinka linowa
• drążek do akrobacji

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego wraz z elementami 
stalowymi malowanymi proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

PRZEP A 1 Słupki sprawnościowe
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Słupki 
sprawnościowe 3-12 ≤ 0,6 m 2,1 x 2,1 x 1,3 5,2 x 5,2

a

by

x z

PRZEPLOTNIA 3-14 ≤ 2,0 m 2,1 x 1,0 x 2,5 5,7 x 4,6
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DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne TABLICA INFORMACYJNA ALUMINIUM są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne TABLICA REGULAMINOWA LIŚĆ ALUMINIUM są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Tablica regulaminowa  
liść aluminium

Tablica informacyjna aluminium

Tablica regulaminowa liść aluminium

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Tablica oraz daszek wykonane 

z tworzywa HPL.

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana ze stopów 

aluminium.
• Tablica wykonana z płyty kompozytowej 

HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 m.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TRL/A  TRA 2
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 TRL/A 0,7 x 0,25 x 2,3

Tablica 
informacyjna 

aluminium
0,6 x 0,1 x 2,3
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Tablica informacyjna aluminium



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne ŁAWKA PARKOWA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Ławki

L BO L BO HPL

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego – L BO HPL.
• Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo – L BO.
• Siedzisko wykonane z impregnowanego drewna – L BO.
• Siedzisko wykonane z tworzywa HPL – L BO HPL.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

TECHNOLOGIA:
• Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo.
• Zakotwiony w gruncie za pomocą betonowego fundamentu.
• Siedzisko wykonane z impregnowanego drewna.
• Dodatkowo ławka wyposażona jest w stopy umożliwiające 

przykręcenie do podłoża np. betonowego.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Ławka parkowa

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne ŁAWKA są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Ławki Ławka parkowa 2
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L BO 1,9 x 0,5 x 0,8

L BO HPL 1,8 x 0,4 x 0,5

Ławka parkowa 2



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne KOSZ CITY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Ławka city

TECHNOLOGIA:
• Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej.
• Siedzisko wykonane z  impregnowanego drewna.
• Istnieje możliwość zastosowania drewna egzotycznego.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Ławka city bez oparcia

Ławka city

Kosz city Stojak city na rowery

TECHNOLOGIA:
• Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej.
• Obudowa wykonana z impregnowanego 

drewna.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne ŁAWKA CITY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Ławka city Kosz city
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Kosz city



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne STOJAKI NA ROWERY są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne KOSZE są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Kosze

Stojak na rowery

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja stalowa malowana 

proszkowo.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Kosz metalowy

Kosz parkowy

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja stalowa malowana 

proszkowo.
• Zakotwiona w gruncie za pomocą 

betonowego fundamentu
• Obudowa wykonana z impregnowanego 

drewna - KP.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

Kosze Stojaki na rowery
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Stojaki na rowery



DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne STOL/ SZACH są zgodne z normą PN-EN 1176-1

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Inter-Flora Sp. z o.o., tel. +48 71 364 42 34, fax +48 71 364 42 34/28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania 
do potrzeb zamawiającego. Urządzenia komunalne STOLIK Z ŁAWECZKAMI są zgodne z normą PN-EN 1176-1

Stolik z ławeczkami 

TECHNOLOGIA:
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.
• Blat i siedziska wykonane z tworzywa 

HDPE.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

stolik z ławeczkami
Stolik do gry w szachy

TECHNOLOGIA:
• Blat i siedziska wykonane z tworzywa HDPE.
• Opcjonalnie plansza do gry w szachy 

wykonana z tworzywa HPL.
• Konstrukcja wykonana z aluminium 

anodowanego.

Sprawdź dostępne modyfikacje na stronie
www.arcadia-if.com

 STOL/LAW STOL/ SZACH
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Stolik do gry w szachy



GRUPA WIEKOWA 

HIC WYSOKOŚĆ
SWOBODNEGO UPADKU 
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WYMIARY
URZĄDZENIA

URZĄDZENIE 
DOSTOSOWANE 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OZNACZENIA  
KATALOGOWE

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży placów zabaw zaowocowało 
stworzeniem w 2014 roku nowej marki pod nazwą Arcadia, w której 
wyodrębniliśmy dwie linie produktowe - urządzenia wykonane z drewna oraz 
z aluminium.

W niniejszym katalogu przedstawiamy linię Metropolis. Nowoczesny design, 
lekkość konstrukcji i wytrzymałość urządzeń to kilka z wielu zalet zastosowania 
aluminium w naszych konstrukcjach.

PROPONUJEMY PAŃSTWU
Korzyści, jakie Państwo otrzymacie w ramach współpracy:
•  bezpieczeństwo – przestrzeganie obowiązujących norm i posiadane 

certyfikaty, fachowe montaże
• wiedza specjalistyczna – bezpłatne doradztwo techniczne
•  obniżenie kosztów konserwacji i serwisów – przy zastosowaniu konstrukcji 

aluminiowych
• długotrwałość użytkowania urządzeń 
• gwarancja jakości
• kompleksowa realizacja inwestycji
•  dopasowanie do oczekiwań  – indywidualne podejście, sugerowanie 

rozwiązań, elastyczność
• nowoczesny design

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące 
naszych produktów. Zapraszamy również do zapoznania się z bogatą ofertą 
w serwisie www.arcadia-if.com

Magdalena Kozicka
Dyrektor ds. Rozwoju

SZANOWNI KLIENCI

Zadzwoń, dowiedz się i zamów. Tel. 71 381 03 60 (61)



PLACE ZABAW

METALOWE
PLACE ZABAW
Nowa marka Inter-F lora

Inter - Flora Sp. z o.o.
ul. Władysława Grabskiego 22
50-011 Siechnice

tel. +48 71 364 42 34
fax +48 71 364 42 29/28
bezpłatna infolinia 800 209 955

biuro@arcadia-if.com
www.arcadia-if.com




