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Nowoczesne systemy
placów zabaw 
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MODELE PLACÓW ZABAW

OPCJE DODATKOWE

AKCESORIA

WYMIARY ORAZ ZAWARTOŚĆ

Fungoo to system wież, modułów i akcesoriów przeznaczonych dla 

odbiorców prywatnych, do użytku przydomowego, niekomercyjnego,  

w przestrzeniach o prywatnym (niepublicznym) charakterze.

Są to place zabaw o konstrukcjach wykonanych z drewna,   

z wieloma różnymi opcjami (modułami) i dodatkami (akcesoriami).

Projektując wieże i inne elementy składowe systemu Fungoo mieliśmy  

na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci użytkujących te place 

zabaw. Stworzyliśmy gamę, która charakteryzuje się oryginalną stylistyką 

oraz wysokim standardem jakości, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom  

jest w stanie dopasować się do dostępnej powierzchni i liczby dzieci. 

Przed zaprezentowaniem systemu Fungoo, poprosiliśmy renomowany 

instytut certyfikujący TÜV Rheinland o stwierdzenie zgodności tych placów 

zabaw z obowiązującymi normami i takie potwierdzenie otrzymaliśmy. 

Projektantom placów zabaw Fungoo przy ich tworzeniu towarzyszyła 

idea zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników oraz 

umożliwienie im wpływu na finalny kształt ich  placu zabaw. 

Kierując się trzema zasadami: funkcjonalność, bezpieczeństwo i elastyczność 

(FSF: Functionality, Safeness and Flexibility) stworzyliśmy niepowtarzalną 

gamę placów zabaw, która w swej prostocie oferuje rozwiązania oryginalne 

i dynamiczne.

Nowoczesne systemy placów zabaw 

Zobacz jakie to proste!

DACHY DREWNIANE LUB 
Z NIEPRZEMAKALNEGO 

MATERIAŁU

DODATKOWE
AKCESORIA (LUNETA,
KIEROWNICA, STER)

BOGATY WYBÓR SIEDZISK 
HUŚTAWKOWYCH

ZACIENIONE MIEJSCE  
NA PIASKOWNICĘ

SYSTEM
KOTWIENIA 

W ZIEMI
CZTERY KOLORY 

ŚLIZGÓW DO WYBORU

WYZWANIA
WSPINACZKOWE

1. Zmierz teren, jaki chcesz przeznaczyć pod plac zabaw  

oraz policz ile dzieci jednocześnie będzie z niego korzystało.

Zastanów się czy chcesz wykonać montaż samodzielnie  

czy wolisz skorzystać z naszej pomocy

2. Wybierz plac zabaw oraz moduły  

i zabudowy

3. Skontaktuj się z nami a my 

zaproponujemy Ci najkorzystniejsze 

rozwiązania

4. Dostarczymy plac zabaw i jeśli trzeba wykonamy montaż
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Witaj w świecie 
niekończącej się zabawy!

STABILIZATORY
HUŚTAWKI

OSŁONY NA 
METALOWYCH 
ŁĄCZNIKACH

BEZPIECZNY ŚLIZG
O ODPOWIEDNIEJ 

GŁĘBOKOŚCI

KOTWY MOCUJĄCE 
I STABILIZUJĄCE 

PLAC ZABAW

TRWAŁE, METALOWE 
SZCZEBLE DRABINEK

CERTYFIKOWANE 
SIEDZISKA

GŁADKIE 
KRAWĘDZIE

BEZPIECZNE 
ZAWIESIA

DO SIEDZISK

SZEROKIE STOPNIE 
SCHODÓW

Bezpieczeństwo komponentów i całego systemu Fungoo – zgodność 

z najnowszymi normami bezpieczeństwa EN 71 (1, 2, 3, 8, 9, w tym także 

normami dotyczącymi składu chemicznego użytych komponentów) 

potwierdzona została przez certyfikat bezpieczeństwa nadany przez 

międzynarodową jednostkę TÜV Rheinland. Każda cecha określająca poziom 

bezpieczeństwa bawiących się dzieci została przebadana i wszystkie cechy 

stwarzające potencjalne ryzyko zostały wyeliminowane.

Bezpieczeństwo elementów drewnianych - drewno w placach 

zabaw Fungoo posiada kilka jednoznacznych cech: jest sortowane 

i selekcjonowane pod względem cech wytrzymałościowych, jest 

przygotowywane ze specjalną dbałością o gładkość wszelkich powierzchni, 

a krawędzie stanowiące potencjalne zagrożenie są łagodzone maszynowo  

i dodatkowo szlifowane tak aby wyeliminować ryzyko uszkodzeń  

w kontakcie z wrażliwą skórą dzieci. Drewno zabezpieczone jest 

impregnatami kolorystycznymi, co pozwala nie tylko na zapewnienie 

trwałości, ale również, poprzez nadanie koloru przy jednoczesnym 

zachowaniu widocznej struktury drewna, daje niepowtarzalny efekt 

estetyczny. 

Place zabaw Fungoo przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 3.

Maksymalna ilość użytkowników jednocześnie korzystających z placu zabaw: 

od 2 do 14 (w zależności od wieży).

BARIERKI
OCHRONNE

PORĘCZE PRZY 
SCHODACH

UCHWYTY

SKAŁKI 
WSPINACZKOWE 
ROZMIESZCZONE 

ZGODNIE 
Z NORMAMI EN 71
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Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 2,5m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 kolorowy syntetyczny dach (nieprzemakalny)
•	 schody drewniane
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta
•	 kierownica

Wymiary platformy:  
120x120 cm

Zawartość kompletu:
•	  zjeżdżalnia 2,5m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 dach drewniany
•	 drabinka z metalowymi szczeblami
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 kierownica

Wymiary platformy:  
105x105 cm

Sun
00570

Junior
00980

MODUŁY I ZABUDOWY
MODUŁY I ZABUDOWY

00650  Moduł MOVE+
00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+

00260  Moduł STEP ON

01220  Moduł BEACH

01285  Moduł FREE TIME

01135  Moduł HIDE&PLAY

W zestawie:
kierownica 00075

W zestawie:
luneta 00085
kierownica 00075
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Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 kolorowy syntetyczny dach (nieprzemakalny)
•	 schody drewniane
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 kierownica
•	 luneta
•	 lina wspinaczkowa
•	 drabinka linowa
•	 skałki ścianki wspinaczkowej

Wymiary platformy:  130x150 cm

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 2,5m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 dach drewniany
•	 schody drewniane
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta

Wymiary platformy:  120x120 cm

Paradise
01050

Joy
00555

MODUŁY I ZABUDOWYMODUŁY I ZABUDOWY

00650  Moduł MOVE+ 00650  Moduł MOVE+

00250   Moduł UP&DOWN+ 00250   Moduł UP&DOWN+

01260  Moduł BEACH

01315  Moduł FREE TIME

01190  Moduł HIDE&PLAY

01135  Moduł HIDE&PLAY

00260  Moduł STEP ON

01220  Moduł  BEACH

01285  Moduł FREE TIME

W zestawie:
luneta 00085

W zestawie:
kierownica 00075
luneta 00085
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Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 kolorowy syntetyczny dach (nieprzemakalny)
•	 schody drewniane
•	 drabinka z metalowymi szczeblami
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 koło sterownicze
•	 skałki ścianki wspinaczkowej
•	 lina na ściance wspinaczkowej

Wymiary platformy: 116x194 cm

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 kolorowy syntetyczny dach (nieprzemakalny)
•	 schody drewniane
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta
•	 koło sterownicze
•	 skałki ścianki wspinaczkowej

Wymiary platformy:  160x160 cm

Rocket
00470

Ship
00510

MODUŁY I ZABUDOWYMODUŁY I ZABUDOWY

00650  Moduł MOVE+ 00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+ 00250  Moduł UP&DOWN+

01235  Moduł BEACH

01295  Moduł FREE TIME

01160  Moduł HIDE&PLAY

01245  Moduł BEACH

01305 Moduł FREE TIME

01175  Moduł HIDE&PLAY

W zestawie:
luneta 00085
koło sterownicze 00080

W zestawie:
koło sterownicze 00080



1312

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 kolorowy syntetyczny dach (nieprzemakalny)
•	 schody drewniane
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta
•	 koło sterownicze
•	 skałki ścianki wspinaczkowej

Wymiary platform:  
150x120, 150x110, 120x58 cm

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty i osłonki
•	 piaskownica z 2 siedziskami
•	 dach drewniany
•	 schody drewniane
•	 drabinka z metalowymi szczeblami
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta
•	 koło sterownicze
•	 skałki ścianki wspinaczkowej
•	 lina na ściance wspinaczkowej

Wymiary platformy: 116x194 cm

Kingdom
01110

Giant
00925

MODUŁY I ZABUDOWYMODUŁY I ZABUDOWY

00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+

01235    Moduł BEACH

01295  Moduł FREE TIME

01160  Moduł HIDE&PLAY

00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+

01275  Moduł BEACH

01325  Moduł FREE TIME

01205  Moduł HIDE&PLAY

W zestawie:
luneta 00085 
koło sterownicze 00080

W zestawie:
koło sterownicze 00080
luneta 00085



1514

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 3m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 domek z 2-spadowym daszkiem
•	 drabinka z metalowymi szczeblami
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 luneta
•	 koło sterownicze

Wymiary platformy: 233x247 cm

Zawartość kompletu:
•	 zjeżdżalnia 2,5m
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 uchwyty
•	 osłonki
•	 domek z 2-spadowym daszkiem
•	 drabinka z metalowymi szczeblami
•	 komplet drewna
•	 komplet łączników metalowych
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 kierownica

Wymiary platformy:  120x240 cm

My space XL
01345

My house
01075

MODUŁY I ZABUDOWY

00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+

00650  Moduł MOVE+

00250  Moduł UP&DOWN+

W zestawie:
kierownica 00075

W zestawie:
luneta 00085
koło sterownicze 00080

MODUŁY I ZABUDOWY
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Zawartość kompletu:
•	 kotwy mocujące do podłoża
•	 komplet drewna
•	 metalowe łączniki huśtawki
•	 komplet łączników metalowych 
•	 komplet narzędzi montażowych
•	 instrukcja montażu krok-po-kroku
•	 siedzisko płaskie czerwone
•	 trapez niebieski

Fly+
00900

Opcje dodatkowe 
- moduły i zabudowy

Moduł HIDE&PLAY  
01135, 01160, 01175, 01190, 01205

Moduł FREE TIME  
01285, 01295, 01305, 01315, 01325

Moduł STEP ON  00260 Moduł BEACH  
01220, 01235, 01245, 01260, 01275

Moduł  MOVE+ 00650
Moduł zawiera siedzisko płaskie czerwone i trapez niebieski

Moduł UP&DOWN+  00250
Moduł zawiera trapez niebieski.  
Wymiary platformy: 86x115cm 

W zestawie:
flat red seat 00006
trapeze seat 00035
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Akcesoria Wyposażenie zestawów

DRIVER’s WHEEL 00075

FLAT GREEN SEAT 00009

MOON SEAT 00013

DISC SEAT 00018

PIRATE’s WHEEL 00080

3 SOLUTIONS SEAT 00030

BABY SEAT 00022

CLIMBER’s ROPE 00062

FLAT RED SEAT 00006

TRAPEZE SEAT 00035

TELESCOPE 00085

BABY BIG SEAT 00026
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                                                                        ZAWARTOŚĆ PODSTAWOWA
zjeżdżalnia 2,5m x x x x

zjeżdżalnia 3m x x x x x x

kotwy mocujące do 
podłoża x x x x x x x x x x x x x

uchwyty x x x x x x x x x x x x

osłonki x x x x x x x x x x x x x x x x x

piaskownica  
z 2 siedziskami x x x x x x x x

kolorowy syntetyczny 
dach (nieprzemakalny) x x x x x

dach drewniany x x x

domek z 2-spadowym 
drewnianym  daszkiem x x

schody drewniane x x x x x x x x

drabinka z metalowymi 
szczeblami x x x x x x

komplet drewna x x x x x x x x x x x x x x x x x

komplet łączników  
metalowych x x x x x x x x x x x x x x x x x

komplet narzędzi 
montażowych x x x x x x x x x x x x x x x x x

metalowe łączniki 
huśtawki x x x

instrukcja montażu  
krok-po-kroku x x x x x x x x x x x x x x x x x

                                                                               AKCESORIA DODATKOWE
luneta x x x x x x x

kierownica x x x x

koło sterownicze x x x x x

lina wspinaczkowa x x x

drabinka linowa x

skałki ścianki  
wspinaczkowej x x x x x x x

siedzisko płaskie  
czerwone x x x

trapez niebieski x x
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Dystrybutor:

Apila Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las, ul. Akacjowa 4, Polska
+48 61 677 36 68,  fax: +48 61 666 47 05

info@fungoo.eu

www.fungoo.eu


