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INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

Turn de joacă pentru copii 

Nr. art. 5101056 (EAN 4250083810560) 
 

compus din: 
- Turn de joacă pentru copii 
- Extensie pentru leagăn cu un singur loc 
- Stâlp cu bară fixă 
- Tobogan 
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Stimate client, 

 

ne bucurăm că v-ați decis în favoarea unui echipament de joacă pentru copii din sortimentul 

nostru. 

 

Pentru a vă ușura montajul, vă rugăm să citiți integral următoarele instrucţiuni de montaj 

înainte de începerea asamblării. 

 

Înainte de montarea echipamentului dumneavoastră de joacă, dar nu mai târziu de cinci 

zile lucrătoare după livrare, trebuie controlat întregul set de montaj în vederea 

caracterului complet și corect al pieselor individuale. Controlul se realizează prin 

compararea pieselor cu lista de piese atașată. Lista de piese se găsește în setul de montaj. 

Această procedură servește la familiarizarea dumneavoastră cu elementele individuale ale 

setului de montaj și la clarificarea unor eventuale nelămuriri înainte de montaj. 

 

Dacă întâmpinați dificultăți, pentru procesarea obiecției dumneavoastră vă rugăm să aveți 

la îndemână lista de piese și să luați imediat legătura cu noi în timpul orelor de program 

obișnuite. Ne puteți contacta la 

 

numărul de telefon: +49 (0) 43 31 / 43 783-0 sau prin fax: +49 (0) 43 31 / 43 783-29 

 

Echipamentul de joacă este recomandat pentru copii de la 3 până la 10 ani (max. 50 kg). 

Copiii mici nu au voie să folosească echipamentul de joacă fără asistență. 

 

Domeniul de utilizare este limitat la zona privată, casnică și la utilizarea în aer 

liber. 

 

Instrucțiunile de montaj și lista cu piese trebuie păstrate pe durata utilizării echipamentului 

de joacă. 

 

Montarea turnului de joacă trebuie să se facă pe o suprafaţă de bază plană și trebuie să fie 

paralelă cu eventuale căi de acces. Trebuie asigurată de jur-împrejur o distanță de 

siguranță de minim 2 metri față de aparate și ziduri. Zona de siguranță trebuie amenajată 

sub forma unei suprafețe cu nisip sau cu gazon cu grosimea de minim 20 cm. Sunt adecvate 

și pavajele de protecţie, pe care le puteți cumpăra din comerț, ca accesorii. 

 

. 
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Pentru ca echipamentul dumneavoastră de joacă să poată fi montat sigur și stabil, trebuie 

construită o fundație punctuală, de preferat o fundație din beton. Recomandăm pentru 

ancorarea stâlpilor utilizarea unor mijloace de fixare disponibile în comerț. Acestea nu sunt 

incluse în pachetul livrat. 

 

 
Ca alternativă puteți utiliza și ancore la sol, care se înșurubează în sol. Condiția este ca solul 

să fie unul greu, care să garanteze ancorarea necesară pe o durată îndelungată și, implicit, 

stabilitatea echipamentului de joacă. În cazul în care solul nu este unul greu, aceste ancore 

la sol trebuie și ele integrate în beton. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Capetele fundației trebuie rotunjite și acoperite cu nisip sau gazon. 

Ancoră de fixare 

Nisip/Gazon 

Ancoră sol cu 
înșurubare 

Stâlp turn de joacă 
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Lista de piese echipament de joacă pentru copii 

 
1. Material din lemn echipament de joacă pentru copii art.# 5100947 

compus din: turn de joacă, extensie pentru leagăn cu un loc, stâlpi 

2. Set feronerie/material montaj, incl. bară fixă art.# 5100948 

3. Tobogan Art.# 5100018 

 

 
 

Material din lemn art.# 5100947 
Nr. Poz. ZC Denumire Dimensiuni cm buc 

TURN DE JOACĂ 

10 I Piesă frontală (cu scară), compusă din: 9,0 x 100 x 245 1 

 A Element vertical (bucată de lemn) 7,0 x 7,0 x 245 2 

F Lemn cadru 4,5 x 7,0 x 110 1 

B Grinzi transversale 2,0 x 9,0 x 100 2 

C Scânduri cu cap rotunjit 2,0 x 9,0 x 120 2 

60  Scară compusă din: 4,5 x 40 x 150 1 

 G Vang lateral 4,5 x 7,0 x 150 2 

H Trepte scară Ø 3,8 x 38 4 

20 II Piesă posterioară (pe partea 

opusă scării)  
compusă din: 

9,0 x 100 x 245 1 

 A Element vertical (bucată de lemn) 7,0 x 7,0 x 245 2 

B Grinzi transversale 2,0 x 9,0 x 100 2 

C Scânduri cu cap rotunjit 2,0 x 9,0 x 120 5 

30 III Piesă pe partea stângă, compusă din: 4,0 x 100 x 90 1 

 B Grindă transversală (sus) 2,0 x 9,0 x 100 1 

A Tijă transversală (jos) 2,0 x 9,0 x 82 1 

E Scânduri cu cap rotunjit 2,0 x 9,0 x 100 5 

40 IV Piesă pe partea dreaptă, compusă din: 4,0 x 100 x 90 1 

 B Grindă transversală (sus) 2,0 x 9,0 x 100 1 

A Grindă transversale (jos) 2,0 x 9,0 x 82 1 

E Scânduri cu cap rotunjit 2,0 x 9,0 x 100 2 

  Elemente individuale   

50  Scânduri pentru dușumea 2,1 x 12,0 x 86 7 

70  Coamă acoperiș 7,0 x 7,0 x 125 1 

71  Căprior, crestat 7,0 x 7,0 x 95 4 

72  Grindă pentru acoperiș 2,1 x 7,0 x 125 2 

80  Fixare prelată de acoperiș 2,1 x 7,0 x 125 2 

90  Scândură pentru cutia cu nisip 1,9 x 14,0 x 100 8 

91  Placă de șezut pentru cutia cu nisip 1,9 x 9,6 x 86 4 
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Extensie pentru leagăn cu un loc 

1  Grindă orizontală pentru leagăn Ø 8 x 150 1 

2  Stâlp vertical Ø 8 x 250 2 

3  Profil semirotund Ø 7 x 125 1 

4  Profil semirotund Ø 7 x 60 1 

6.1.  Siguranţă de fixare 2,5 x 9 x 24,5 1 

Extensie orizontală 

 
7 

 Stâlp pentru extensie orizontală 

pătrat sau rotund, nu se poate alege 
9 x 9 x 185 

sau Ø12 x190 
 

1 

 

Set feronerie/material montaj art.# 5100948 

Șuruburi pentru montarea turnului de joacă 
 Denumire Dimensiunile buc 

a Șuruburi Torx (T20) 4x60 mm 48 

b Șuruburi Torx (T20) 6x40 mm 2 

c Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță, 
piuliță hexagonală înfundată 

M10 x 110 mm 1 

d Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță M10 x 150 mm 6 

e Șurub metric cu cap rotund, cu șaibă plată, piuliță, 
piuliță hexagonală înfundată 

M10 x 130 mm 1 

f Șuruburi Torx (T20) 5x100 mm 4 

g Șuruburi Torx (T20) 4x40 mm 56 
 Prelată pentru acoperiș, culoare: albastru  1 

Șuruburi pentru montarea leagănului cu un loc 

A Șurub metric cu cap rotund M10 x 170 mm 1 

B Holşurub cu cap înecat 8 x 140 mm 2 

C Holşurub cu cap înecat 6 x 80 mm 4 
 Șaibă plată la A exterior Ø25‐interior Ø10,5 mm 1 
 Șaibă plată la B exterior Ø25‐interior Ø8,5 mm 2 
 Șaibă plată la C exterior Ø25‐interior Ø6,5 mm 4 
 Piuliță hexagonală înfundată la A M10 1 
 Element de îmbinare metalic pentru leagăn Ø 80 mm 1 
 Holşurub cu cap înecat 10 x 60 mm 5 
 Şaibă plată exterior Ø25‐interior Ø10,5 mm 5 
 Coliere rotunde cu cârlig pentru leagăn  Ø 80 mm 2 
 Șuruburi Torx (T20) 4x45 mm 2 
 Șezut din plastic pentru leagăn, roșu  1 

Extensie orizontală 

Set de montaj art.# 5102591 

 Bară metalică 125 cm lungime, culoare roșie 1 
 Holşuruburi cu cap hexagonal 8x80 mm 4 
 Șaibe plate M8  4 
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Sunt necesare următoarele unelte: 

(neincluse în pachetul livrat) 

 

- Metru pliabil sau ruletă 
- Ciocan  

- Nivelă cu bulă de aer 

- Șurubelniță puternică cu acumulator și/sau mașină de găurit 

- Cheie fixă 

- Menghină cu șurub 

- Scară 

 

 
 

Atenție! Întotdeauna găuriți înainte de înșurubare! 

 
 

 
Recomandăm ca montajul să fie efectuat de 2 persoane adulte. 
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a. b. c. d. e. f. g. 

48x 2x 1x 6x 1x 4x 56x 

4x60 6x40 10x110 10x150 10x130 5x100 4x40 

Atenție!  
Întotdeauna găuriţi înainte de înșurubare! 
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Montarea extensiei pentru leagăn: 

 

 

Extensia pentru leagăn se fixează de stâlpul turnului de joacă cu ajutorul elementelor 

de îmbinare metalice de colț. 
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toa Toate dimensiunile în cm 
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Montarea extensiei orizontale: 

 

 
După montare, bara fixă trebuie să fie situată orizontal. Montarea barei se face în lateralul 

unui stâlp al turnului de joacă pentru copii, iar cealaltă parte se înșurubează la stâlpul 

individual livrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = bară fixă 

B = holşuruburi pentru fixarea barei 
 

1 = stâlp de lemn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verificați montarea verticală și orizontală dreaptă folosind o nivelă cu bulă. 

Pentru a monta bara, desenați cu un creion locurile găurilor pentru fixarea barei pe bucățile 

de lemn laterale. Bara nu trebuie înșurubată oblic. 

În funcție de înălțimea și de creșterea copiilor, barele pot fi mutate ulterior mai sus pe 

înălțime. 
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IMPORTANT: 

Echipamentul de joacă trebuie controlat la intervale de timp regulate (minim o dată pe 

lună, în funcție de frecvența de utilizare și de vârsta echipamentului de joacă): 

 

o Construcția ridicată cu privire la eventuale deteriorări și putrezire a lemnului. 
 

o Construcția de bază și îmbinările cu șurub cu privire la fixarea sigură și 
stabilitate. 

 
o Bara fixă, scândurile leagănului și lagărele din plastic ale colierelor leagănelor 

trebuie verificate cu privire la uzură și, de asemenea, cu privire la deteriorări și 
trebuie înlocuite în caz de urgenţă. 

 

Dacă la controlul de mai sus se constată defecte sau deteriorări care nu pot fi reparate, 

aveți obligația de a scoate din uz echipamentul de joacă. 

 

 
Vă rugăm să observați: 

 

Lemnul este un produs natural care se supune fluctuațiilor atmosferice și se modifică 

în decursul timpului. Din acest motiv, următoarele abateri sunt permise și 

acceptabile: 

 

✓ crengi care sunt crescute în lemn. Numărul și dimensiunea nu sunt supuse 

niciunei limitări. 

 

✓ Texturi diferite, care pot varia puternic în funcție de origine și de influențele 

de creștere. 

 

✓ Colorări (albăstrire), acestea nu distrug lemnul și nu influențează rezistența 

lemnului. După impregnare, infestarea este oprită, dar rămân, după caz, puncte 

întunecate. 

 

✓ Nuanțe diferite. În funcție de procedură, la lemnul impregnat în autoclavă sunt 

de așteptat variații de culoare. În funcție de manifestarea la absorbție a 

lemnului, care poate fi influențată de diverși factori, variază fixarea pigmenților 

de vopsea. 

 

✓ Eflorescențele de sare, acestea se estompează odată cu trecerea timpului. În 

cazul lemnului impregnat în autoclavă, acest lucru este normal. Nu este 

vorba despre infestarea cu mucegai, ci de rășina care iese afară, care este 

colorată de sărurile soluției de impregnat în alburiu până la verde și care se 

depune pe suprafața lemnului. 

 

✓ Margini ale copacilor, care pot apărea ocazional, sunt condiționate de 

producție și nu reprezintă un defect sau o deficiență constructivă sau 

calitativă. 

 

✓ Contracții la uscare, fisuri la uscare și răsuciri. Aceste modificări pot apărea 

datorită structurii neuniforme a lemnului. Durabilitatea și proprietățile statice 

nu sunt însă influențate negativ de acestea. 

 

✓ Pungi sau scurgeri de rășină sunt normale la lemnul de conifere. Petele de rășină 

care deranjează pot fi îndepărtate, la nevoie, cu atenție, cu un solvent neagresiv. 
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De asemenea, pentru punctele următoare nu se poate apela la garanție: 

 

o Construcții care nu stau orizontal. 

o Abateri de la pașii de lucru prevăzuți în instrucțiunile de montaj. 

o Abateri de la instrucțiunile de întreținere uzuale pentru lemn. 

o Deteriorări care sunt provocate de catastrofe naturale, precum furtună sau alte 
efecte violente. 

 

 

 
Precizăm faptul că, odată cu fixarea toboganului la turnul de joacă pentru copii, 

toboganul înșurubat nu mai poate fi ridicat. Altfel, toboganul se poate rupe din cauza 

tensiunilor care apar la fixare. 

 

Deteriorările care rezultă astfel nu vor fi acceptate ca reclamație. 

 

 

 

 

 

 

 
 


