
 
 
 
 
 

OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU PLACÓW ZABAW 
 
UWAGA! – Przed rozpoczęciem instalacji poszczególnych elementów placów zabaw 

prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz stosowanie się do zaleceń w niej 

zawartych. Szczegóły zawarte w niniejszej instrukcji zostały opracowane na 

podstawie normy PN-EN 1176. 

 

1. Główne zasady instalacji placów zabaw: 

 1.1. otwory – należy bezwzględnie unikać stosowania otworów przelotowych 

o średnicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] ponieważ istnieje 

niebezpieczeństwo, iż dziecko może się w nich zakleszczyć; 

 1.2. płyty boczne – wysokość montowania płyt bocznych powinna wynosić 

od 600 do 850 [mm] mierząc od punktu położenia stopy; 

 1.3. nawierzchnie placów zabaw – wszystkie urządzenia do zabawy, w 

których wysokość swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urządzenia 

wymuszające ruch użytkownika jak: huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, 

kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej 

uderzenie na całej powierzchni zderzenia. 

Materiała Opis Grubość minimalnab Krytyczna wysokość upadku 

 [mm] [mm] [mm] 

Darń/gleba   ≤1000d 

Kora wielkość ziarna od 20 do 80 
200 ≤2000 

300 ≤3000 

Wióry wielkość ziarna od 5 do 30 
200 ≤2000 

300 ≤3000 

Piasekc wielkość ziarna od 0,2 do 2 
200 ≤2000 

300 ≤3000 

Żwir wielkość ziarna od 2 do 8 
200 ≤2000 

300 ≤3000 

Inne materiały i inne 

grubości 
Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) 

Krytyczna wysokość upadku 

wg badania 
a Materiały odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci. 
b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 [mm] do głębokości, aby zrekompensować jego przemieszczenie 
c Bez cząsteczek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg. EN 933-1 
d Darń zapewnia pewne właściwości amortyzujące zatem może być stosowana jako nawierzchnia amortyzująca do wysokości 

upadku  1m 



1.4. strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku –

wysokość upadku wynika bezpośrednio ze sposobu użytkowania urządzenia przez 

dziecko. Wysokość upadku w żadnym z urządzeń nie może przekraczać 3 [m]. Strefy 

bezpieczeństwa powinny otaczać każde urządzenie, którego wysokość upadku 

przekracza 0,6 [m]. Wielkość strefy bezpieczeństwa ustala się następująco: 

 – jeżeli wysokość upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy się nie wyznacza; 

 – jeżeli wysokość upadku zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa 

bezpieczeństwa ma 1,5 [m] szerokości; 

 – jeżeli wysokość upadku przekracza 1,5 [m] szerokość strefy wylicza się wg. 

wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie: 

LS.b – długość strefy; 

hu – wysokość upadku; 

1.5. strefy bezpieczeństwa dla huśtawek: 

– szerokość strefy – jeżeli szerokość siedziska jest nie większa jak 500 [mm] 

strefa powinna mieć minimum 1,5 [m] szerokości; jeżeli siedzisko jest większe jak 

500 [mm] szerokość strefy powiększa się o różnicę między 500 [mm] a rzeczywistą 

szerokością siedziska. 

– długość strefy – aby wyznaczyć długość strefy należy odchylić siedzisko o 

kąt 60o od pionu i odmierzyć 2,25 [m] w linii poziomej licząc od środka płaszczyzny 

siedzenia. Wartość 2,25 [m] można pomniejszyć do 1,75 [m] w przypadku 

zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzującej upadek. 

1.6. karuzele – szerokość strefy bezpieczeństwa powinna wynosić 

minimum 2 [m] 

1.7. zjeżdżalnie   długość strefy bezpiecznej liczonej od końca zjeżdżalni 

powinna wynosić minimum 2 [m]. Szerokość strefy liczonej od burty powinna 

wynosić 1 [m] do wysokości zjeżdżalni max. 0,6 [m], od wysokości zjeżdżalni 0,6 do 

1,5 [m]  powinna wynosić 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna być wyliczona ze wzoru: 

LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urządzenia ze zjeżdżalnią powinny być tak usytuowane 

na placu zabaw aby zjeżdżalnia nie była skierowana w stronę południową. 

 

2. Proces instalacji: 

 Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń 

należy je rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez montowania.  

 Otwory na słupki w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu 

powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak 



najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące 

kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do każdego urządzenia). 

Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak największą 

stabilność urządzenia. W następnej kolejności należy montować pozostałe elementy 

zgodnie z kolejnością montażu zawartą w dostarczonej instrukcji. 

Po zakończeniu montażu, przed oddaniem placu do użytku należy sprawdzić i 

oczyścić teren ze wszystkich zbędnych przedmiotów oraz narzędzi montażowych.  

 W przypadku wystąpienia problemów w czasie montażu prosimy o niezwłoczny 

kontakt pod numer tel. 91 311 33 24 lub 91 311 37 07. 

 

3. Konserwacja i kontrola: 

 Do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw należy: 

 – codzienna kontrola nawierzchni wokół urządzeń i usuwanie zanieczyszczeń 

mogących spowodować urazy użytkowników; 

 – oględziny zewnętrzne urządzeń szczególnie na placach zabaw gdzie 

urządzenia są intensywnie użytkowane lub narażone na wandalizm; 

 – kontrola funkcjonalna urządzeń co 1 do 3 miesięcy z zachowaniem 

szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, 

których stateczność zależy od jednego słupa; 

 – kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi na części 

fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od 

jednego słupa; 

 – w celu zachowania żywotności drewna użytego do produkcji urządzenia 

przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować. 

Jeżeli drewno posiada zadry należy je bezzwłocznie usunąć; 

 – sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe zarówno w urządzeniach 

drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy należy usunąć, aby zapewnić 

maksimum bezpieczeństwa użytkowników i trwałości urządzenia. Wszelkie elementy 

zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone należy uzupełnić lub wymienić na nowe; 

 – elementy rotacyjne należy oliwić przynajmniej raz w roku. 

  

 UWAGA – w przypadku zauważenia, że urządzenie/urządzenia 

jest/są niekompletne lub zniszczone, prosimy o natychmiastowe 

zabezpieczenie konstrukcji i uniemożliwienie korzystania z urządzenia 

poprzez zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej biało-czerwonej oraz 

wywieszenie informacji o uszkodzeniu. Prosimy również o poinformowanie 



przedstawiciela naszej firmy o zaistniałym zdarzeniu, w celu podjęcia 

ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzeń, 

urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez użytkowników 

placu zabaw. 


