KATALOG URZĄDZEŃ
INTEGRACYJNYCH TERMA
P R Z E S T R Z E Ń
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PRZESTRZEŃ REKREACYJNA
BEZ BARIER?
TAK!
Idea integracji nie oznacza wyposażanie terenów rekreacyjnych w urządzenia wyłącznie dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich!
Integracja to godzenie potrzeb użytkowników pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością
ruchową w atrakcyjny, bezpieczny i angażujący sposób. To nauka wzajemnego szacunku, równości, empatii i zrozumienia oraz wspólna zabawa, bez podziału użytkowników i wykluczania
którejkolwiek z grup.

„Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie grupy rówieśników pozwoli niepełnosprawnym dzieciom na przeżywanie szczęśliwego dzieciństwa, do którego ma prawo każde
dziecko”.
Kamila Gapska, NAVITA Rehabilitacja, Toruń
„To ważne projekty, wypełniające lukę rynkową oraz dające możliwość wyrównania szans osób na
wózkach inwalidzkich w zakresie możliwości zabawy i rehabilitacji na świeżym powietrzu”.
Ewelina Tobolska, Fundacja MAJA, Gdańsk
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BUJAK INTEGRACYJNY

O nas
TERMA Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażenia integracyjnych placów zabaw. Chcemy tworzyć produkty, które wynikają z potrzeb
zmieniającego się społeczeństwa. Uważamy, że innowacji należy szukać przede wszystkim
u odbiorcy, którego trzeba słuchać i rozumieć. Widzisz potrzebę, którą można rozwiązać
poprzez nowy produkt? Skontaktuj się z nami!
Przeznaczenie urządzeń:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Place zabaw
Siłownie zewnętrzne
Integracyjne strefy rekreacji
Ogrody prywatne
Parki
Ogrody sensoryczne
Tereny rekreacyjne przy szpitalach, fundacjach, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach integracyjnych

Urządzenia integracyjne firmy TERMA to:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

integracja osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością podczas zabawy
samodzielna obsługa przez użytkownika z niepełnosprawnością ruchową, wspólne użytkowanie lub
przejęcie całej obsługi przez osobę pełnosprawną w sytuacji, gdy osoba na wózku inwalidzkim nie
jest w stanie obsłużyć urządzenia z racji swojej dysfunkcji
wygodna, intuicyjna obsługa i ergonomia łącząca potrzeby osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową
umożliwienie łatwego i bezpiecznego wjazdu wózka inwalidzkiego oraz jego stabilizacja w strukturze
urządzenia
wyeliminowanie konieczności wyjmowania osoby z niepełnosprawnością ruchową z wózka, by
skorzystać z urządzenia
dodatkowe barierki, zabezpieczenia, podesty i blokady, inne przełożenia w urządzeniach ruchomych,
by pogodzić bezpieczeństwo z maksymalnym poziomem zabawy

UWAGA!
Z racji specyfiki przeznaczenia i konieczności pogodzenia wymagań osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich z wymogami bezpieczeństwa, nie wszystkie urządzenia integracyjne
firmy TERMA spełniają wymagania normy PN-EN 1176. Upewnij się przed dokonywanym
wyborem, czy urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 czy EN 16630:2015 i czy nadaje
się do zamontowania w planowanym przez Ciebie miejscu!

Poznaj nasze produkty i zespół! Odwiedź:
termamed.pl			

facebook.com/termamed

Huśtawka
integracyjna
KOD : WD HUS 01
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym + malowane
proszkowo.

Oparcie:
HDPE.
Fundamenty:
beton klasy min B-15.

Platforma:
kratownica stalowa ocynkowana,
blacha aluminiowa ryflowana.

Tablica informacyjna:
rama stalowa malowana proszkowo,
tablica z dibondu z nadrukiem.
Płyty chodnikowe:
tartan, wymiary 500 × 500 mm.

WY MI ARY
Wymiary zew. urządzenia:
2210 × 1871 mm.

Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Wymiary tablicy informacyjnej:
800 × 600 mm.

Wysokość urządzenia:
ok. 1252 mm.

Strefa bezpieczeństwa:
po 1500 mm od boku urządzenia i po
2000 mm z przodu i z tyłu.

Wysokość tablicy informacyjnej
od podłoża:
1800 cm.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
30,26 m2.

Masa urządzenia (konstrukcja):
185 kg.

Wymiary platformy ruchomej:
1400 × 810 mm.
Odległość platformy od poziomu
gruntu:
260 mm.

Głębokość fundamentowa:
ok. 400 mm.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Huśtawka integracyjna TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015. W przypadku instalacji w pobliżu placu zabaw,
urządzenie należy dodatkowo ogrodzić.

UŻ YTKOWANI E
Maksymalna dopuszczalna liczba osób do przebywania na huśtawce w jednym momencie:
1 osoba pełnosprawna + 1 osoba na wózku.
1 osoba na wózku.
Maksymalne obciążenie: 200 kg.
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MAX

200 kg

Zestaw
piaskownic
integracyjnych
KOD : WD PIA01
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym, malowane proszkowo.

Dno:
blacha stalowa o grubości 1,5 mm,
z podkładem epoksydowym,
malowana proszkowo.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

Wysokość piaskownicy niskiej od
poziomu gruntu:
250 mm.

Masa piaskownicy wysokiej
(bez fundamentów):
67 kg.

Wysokość piaskownicy wysokiej od
poziomu gruntu:
880 mm.

Grubość ścianek płyty:
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

Burty:
HDPE 10 mm i 15 mm grubości.

W YMI ARY I PAR A M ET RY
Wymiary zew. piaskownicy niskiej:
1410 × 1410 × 450 mm.
Wymiary zew. piaskownicy
wysokiej:
1360 × 1360 × 1080 mm.
Wymiary wew. piaskownicy niskiej:
1050 × 1050 × 250 mm.
Wymiary wew. piaskownicy wysokiej:
1148 × 1148 × 220 mm.

Masa piaskownicy niskiej
(bez fundamentów):
117 kg.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm.

I NNE W YMI ARY D OT YC Z ĄC E UR Z Ą DZ EN I A
Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

Strefa bezpieczeństwa:
zależnie od konfiguracji piaskownic
względem siebie. Po 1500 mm
od każdej krawędzi zewnętrznej
urządzenia.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Zestaw piaskownic integracyjnych TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻ YTKOWANI E
Osoby pełnosprawne razem
z osobami z niepełnosprawnościami.

Osoby pełnosprawne.
Osoby na wózkach.
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Piaskownica
integracyjna podwyższona
KOD : WD PIA02
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym, malowane
i lakierowane proszkowo.

Dno:
blacha stalowa o grubości 1,5 mm,
z podkładem epoksydowym,
malowana i lakierowana proszkowo.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

Wysokość piaskownicy wysokiej od
poziomu gruntu:
880 mm.

Grubość ścianek HDPE :
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

Burty:
HDPE 10 mm grubości.

WY MI ARY I PA R A M ET RY
Wymiary zew. piaskownicy wysokiej:
1360 × 1360 × 1080 mm.
Wymiary wew. piaskownicy wysokiej:
1148 × 1148 × 220 mm.

Masa piaskownicy wysokiej
(bez fundamentów):
117 kg.

I N NE W YMI ARY D OT YC Z ĄC E UR Z Ą DZ ENI A
Strefa bezpieczeństwa:
zależnie od konfiguracji piaskownic
względem siebie. Po 1500 mm
od każdej krawędzi zewnętrznej
urządzenia.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Piaskownica integracyjna podwyższona spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻ YTKOWANI E
Osoby pełnosprawne razem
z osobami z niepełnosprawnościami.
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Osoby pełnosprawne.
Osoby na wózkach.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm.

Piaskownica
integracyjna niska
KOD : WD PIA03
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym, malowane proszkowo.

Burty:
HDPE 10 mm i 15 mm grubości.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

Wysokość piaskownicy niskiej od
poziomu gruntu:
250 mm.

Grubość ścianek HDPE:
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

WY MI ARY I PA R A M ET RY
Wymiary zew. piaskownicy niskiej:
1410 × 1410 × 450 mm.
Wymiary wew. piaskownicy niskiej:
1050 × 1050 × 240 mm.

Masa piaskownicy niskiej
(bez fundamentów):
67 kg.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm.

I N NE W YMI ARY D OT YC Z ĄC E UR Z Ą DZ ENI A
Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

Strefa bezpieczeństwa:
po 1500 mm od każdej krawędzi
zewnętrznej urządzenia.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Piaskownica integracyjna niska spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻ YTKOWANI E
Osoby pełnosprawne razem z osobami z niepełnosprawnościami.
Osoby pełnosprawne.
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Karuzela
integracyjna
KOD : WD KAR 01
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym, malowane
i lakierowane proszkowo, stal
nierdzewna.

Platforma:
blacha ryflowana aluminiowa.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

Oparcie:
płyta HDPE.

WY MI ARY I PA R A M ET RY
Wymiary zew.:
średnica 2092 mm.

Głębokość fundamentowa:
650 mm.

Wysokość:
1000 mm.

Masa:
400 kg.

I N NE W YMI ARY D OT YC Z ĄC E UR Z Ą DZ ENI A
Wysokość swobodnego upadku:
400 mm.

Strefa bezpieczeństwa:
promień 2000 mm wokół krawędzi
platformy.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
29,21 m2.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Karuzela integracyjna TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 1176-5.

UŻ YTKOWANI E
1 osoba na wózku inwalidzkim + 1 osoba pełnosprawna.
2 osoby na wózku inwalidzkim.
2 osoby pełnosprawne.
Maksymalne obciążenie: 300 kg.
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MAX

300 kg

Bujak
integracyjny
KOD : WD BUJ01
M ATE R I AŁY
Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem
epoksydowym, malowane proszkowo.

Platforma:
blacha ryflowana aluminiowa
kołnierz platformy z gumy.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

Oparcie:
HDPE.

WY MI ARY I PA R A M ET RY
Wymiary zew.:
rozstaw poręczy 1420 mm.
Wymiary zew. platformy:
1060 × 1660 mm.

Wysokość:
mierzona od platformy do oparcia
800 mm.

Masa:
400 kg.

Głębokość fundamentowa:
850 mm.

I N NE W YMI ARY D OT YC Z ĄC E UR Z Ą DZ ENI A
Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Strefa bezpieczeństwa:
po 1500 mm od każdej krawędzi
zewnętrznej urządzenia.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
18,92 m2.

BEZ P I EC Z E ŃS T WO
Bujak integracyjny spełnia wymagania normy PN-EN 1167:2015.

UŻ YTKOWANI E

MAX

200 kg

1 osoba na wózku inwalidzkim + 1 osoba pełnosprawna.
1 osoba na wózku inwalidzkim.
2 osoby pełnosprawne.
Maksymalne obciążenie: 200 kg.
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Materiały
Do produkcji urządzeń na place zabaw korzystamy wyłącznie z materiałów
atestowanych, o wysokiej jakości i wytrzymałości.
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Stal czarna S235, DC01, E220
malowana proszkowo

Kratownice ze stali czarnej S235
ocynkowanej ogniowo

Elementy ze stali nierdzewnej AISI
304

Płyty aluminiowe
PA6 ryflowane

Elementy amortyzujące z PE 300

Maty gumowe SBR

Płyty HDPE 10 i 15 mm odporne na
UV i wilgoć

Normalia od atestowanych
dostawców

Fundamenty z cementu
portlandzkiego klasy 42,5 R

Elementy zabezpieczające
z tworzyw sztucznych UV odporne

Tuleje ślizgowe z super
wytrzymałego tworzywa Iglidur

Elementy tekstylne z wytrzymałych
materiałów ognioodpornych

www.termamed.pl

Technologie
Jako producent dysponujemy własnym parkiem maszynowym.

Gięcie profili stalowych

Cięcie laserowe blach 2D i 3D

Gięcie blach na prasie krawędziowej

Obróbka skrawaniem CNC

Spawanie

Malowanie proszkowe

PO DWÓJNA OC H RO N A P R Z ED KO ROZ JĄ

Powierzchnia poddana jest obróbce strumieniowo-ściernej, co sprawia, że nakładana następnie bariera chemiczna
zapewnia bardziej stabilne zabezpieczenie przed korozją. Kolejną warstwą jest podkład epoksydowy, stanowiący
barierę mechaniczną. Ostatnim etapem jest nałożenie powłoki dekoracyjnej i ochronnej, którą stanowi farba UV
odporna, z certyfikatem Quali coat, nakładana wg wymagań technicznych Quali steel coat.

SE RW I S

Firma Terma Sp. z o.o. oferuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń na place zabaw oraz wsparcie
techniczne w wykonywaniu kontroli urządzeń przez administratorów.
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Jak projektować integracyjną przestrzeń rekreacyjną?
1. S P RAW DŹ P OT R Z EBY
To, gdzie będzie zlokalizowany przyszły plac zabaw poniekąd
definiuje, jacy użytkownicy będą z niego korzystać. Porozmawiaj z lokalną społecznością i sprawdź, czego potrzebują.
Kim będą użytkownicy? Jakie mają oczekiwania i potrzeby?
Co mógłbyś zrobić, żeby plac zabaw był dla nich szczególnym
i bezpiecznym miejscem? Pamiętaj, że pojęcie „dostępność” nie
odnosi się wyłącznie do użytkowników na wózkach inwalidzkich. Należy również uwzględnić potrzeby osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej, w tym również

seniorów oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Pamiętaj, że
osoby z różnego typu niepełnosprawnościami ruchowymi
cechują się różnym poziomem sprawności. Niektórzy mogą
korzystać z urządzeń samodzielnie, inni potrzebują pomocy
i obecności opiekuna, a inni w ogóle nie są w stanie czynnie
używać urządzeń, co nie znaczy, że nie potrzebują zabawy.
W takich sytuacjach całość obsługi urządzenia przejmuje
opiekun, rodzic lub rówieśnik.

2. Z AP LANUJ
Sprawdź, jaki masz budżet i czy możesz pozyskać jakieś
dodatkowe środki już na etapie planowania. Może zaangażujesz do tego przedsięwzięcia lokalne społeczności, fundacje
lub stowarzyszenia? Określ, ile potrzeba czasu na wykonanie

projektu, jaki jest czas dostawy wyposażenia u producentów. Ustal harmonogram budowy, zgłoś budowę w urzędzie
właściwym dla Twojej lokalizacji.

3. Z AP ROJE K TUJ
Jeżeli powstająca przestrzeń jest placem zabaw, jej projekt
i wykonanie muszą być zgodna z normą EN 1176. W przypadku siłowni zewnętrznej, należy powołać się na zapisy normy
EN 16630:2015.
Zleć projekt profesjonaliście, będziesz mieć pewność, że
powstająca przestrzeń jest bezpieczna, w pełni wykorzystuje
walory terenu i zaangażuje wszystkie grupy użytkowników.
Każdy plac zabaw musi być przede wszystkim bezpieczny.
Pamiętaj jednak, że na placach zabaw musi być tyle bezpieczeństwa, ile jest potrzebne, a nie ile jest możliwe! Ryzyko jest
elementem zabawy, musi być jednak łatwe do przewidzenia
dla dziecka.
Projekt musi opierać się na aranżacji przestrzeni w sposób

nie tylko bezpieczny, ale również ciekawy, angażujący zmysły
i pobudzający kreatywność użytkowników.
Projekt powinien uwzględniać ogrodzenie, furtki, ciągi komunikacyjne, nawierzchnie, wyposażenie w urządzenia, zieleń, miejsca wypoczynku. Nawierzchnie muszą uwzględniać
wymagania użytkowników wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne i dojazdy do urządzeń nie mogą być pokryte
nawierzchniami sypkimi (piasek, żwirek, otoczak), podobnie
jak trawą. Nie mogą też być zbyt strome.
Upewnij się, czy przed dokonaniem zamówienia na wyposażenie terenu, dysponujesz kartami produktu, certyfikatami dla
zamawianych urządzeń oraz instrukcjami montażu, kontroli
i konserwacji.

4. W Y KONAJ
Zabezpiecz teren budowy, zleć nadzór i wykonanie profesjonalistom. Nadzoruj wykonanie pod kątem zgodności z projektem
oraz eliminacji błędów montażowych i zgodności z normą

(zachowanie stref bezpieczeństwa). Dopilnuj odpowiedniego
uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac oraz stanu roślin na
powstającym terenie i w jego bliskim sąsiedztwie.

5. ZLEĆ ODB I Ó R
Dobierane wyposażenie, poza posiadaniem certyfikatu zgodności z odpowiednią normą, musi zostać wkomponowane
również w sposób uwzględniający zalecenia norm. Od 2018 r.
każdy nowo powstający plac zabaw ma obowiązek przejścia
odbioru pod kątem zgodności z normą. Odbiór należy zlecić

certyfikowanemu audytorowi z firmy specjalizującej się w kontrolach placów zabaw.
Sprawdź, czy na pewno dysponujesz kartami produktu, certyfikatami dla zamontowanych urządzeń oraz zaleceniami
w kontekście kontroli i konserwacji.

6. NADZORUJ I D BA J
Właściciel placu zabaw powinien powiadać dokumentację
w postaci Dziennika Placu Zabaw, który zawierać będzie plan
kontroli, harmonogram kontroli, opis procedury postępowania w razie awarii, wypadku lub pożaru, dokumentację przeglądową dla 3 rodzajów przeglądu: regularnych, funkcjonalnych
i podstawowych. Dbaj o porządek na plac u zabaw, regularne
przeglądy i konserwacje urządzeń, zgodnie z zaleceniami
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producenta oraz o zieleń zlokalizowaną na placu zabaw. Jeżeli
plac zabaw znajduje się w miejscu narażonym na wandalizm,
rozważ montaż monitoringu.

W czym możemy
Ci pomóc?
C Z E K A M Y N A T WÓJ KO NTAK T

Sprzedaż

Zarządzanie produktem

MARCIN
GRYSZPANOWICZ

ANNA
MICHUŁKA

IZABELA
ADAMSKA

Menedżer

Menedżer

Menedżer

Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia rehabilitacyjne i integracyjne

Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne

Zarządzanie produktem
– Produkty Medyczne

Polska północna

Polska południowa i eksport

M: +48 / 607 451 605

M: +48 / 609 900 451

M: +48 / 607 467 981

izabela.adamska@termagroup.pl

marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl

anna.michulka@termagroup.pl

skype: terma130

skype: terma133

skype: terma048

Terma Sp z o.o.
Cz aple 1 0 0
80 -2 9 8 G dańsk
M: + 4 8 6 0 7 4 5 1 0 7 6

www.termamed.pl
www.fa c ebook.c om/terma med
20200420MałkowskiPrzemysław

