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Az átadás során elvárt dokumentumok: 
•     Átadás-átvételi jegyzőkönyv kivitelezői nyilatkozattal, beépített anyagok műbizonylataival,  
•  karbantartási útmutató  
•  karbantartási napló  
•  műszaki adatlap  
•  garancialevél 
 
 
Elvárt Garanciális feltételek: 
2 év, de a mozgó, kopó alkatrészekre 1 év. A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:  

•  szándékos rongálásból adódó meghibásodás,  

•  elemi kár okozta meghibásodás,  

•  a játék használatából, vagy időjárási tényezőkből adódó természetes kopás, elhasználódás,  

•  rendellenes használat és karbantartás hiánya miatti károsodás,   
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 FI-E-01 
MEGNEVEZÉS Egyszemélyes lépegető 

ANYAGA • horganyzott és porfestett  

• acél  

• piros / szürke színben 

MÉRET 101 x 70 x 140 cm 

HELYIGÉNY 400 x 400 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 FS-E-02 
MEGNEVEZÉS Egyszemélyes lovagló gép 

ANYAGA • horganyzott és porfestett  

• acél  

• piros / szürke színben 

MÉRET 149 x 68 x 123 cm 

HELYIGÉNY 430 x 370 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 FS-E-03 
MEGNEVEZÉS Kétszemélyes lábnyomó gép 

ANYAGA • horganyzott és porfestett  

• acél  

• piros / szürke színben 

MÉRET 250 x 59 x 198 cm 

HELYIGÉNY 550 x 360 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 
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 FS-E-04 
MEGNEVEZÉS Háromszemélyes forgó 

ANYAGA • horganyzott és porfestett  

• acél  

• piros / szürke színben 

MÉRET 177 x 177 x 125 cm 

HELYIGÉNY 443 x 465 cm 

SZÍN Gyártó szerint. 

EGYÉB Elhelyezése gyártó technológiai utasítása szerint. 

DARABSZÁM 1 db 

 
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐK! 

MEGJEGYZÉS: 
Jelen tételek a konszignációs tételszám alatt, a teljesség igénye nélkül tartalmazzák a következőket: 
- gyártmánytervek készítése, speciális szaktervezés szükség szerint 
- gyártás, szállítás, elhelyezés, ehhez szükséges kiegészítő anyagok, rögzítő elemek, karmok, dübelek stb. 
A kivitelezés végéig a szerkezetek megfelelő védelméről gondoskodni kell! 
Gyártás csak a helyszíni méretfelvétel után indítható teljes körűen. 
Csak minőségi engedéllyel rendelkező szerkezetek építhetők be. 
Az eszközök az alábbi dokumentációval kerüljenek szállításra: 
• karbantartási útmutató 
• műszaki adatlap 
• garancialevél. 

 

 

 

 


