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V. ZAŁ�CZNIKI
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Zał�cznik nr 1A – Siłownia terenowa: ORBITREK 
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Zał�cznik nr 1B – Siłownia terenowa: ŁAWKA PIONOWA Z DR��KIEM 
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Zał�cznik nr 1C – Siłownia terenowa: PRASA NO�NA 
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Zał�cznik nr 1D – Siłownia terenowa: ROWER 
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Zał�cznik nr 1E – Siłownia terenowa: WYPYCHACZ 
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Zał�cznik nr 1F – Siłownia terenowa: WIO�LARZ
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Zał�cznik nr 2A – Strefa relaksu: ŁAWKA 
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Zał�cznik nr 2B – Strefa relaksu: STOLIK DO GIER PLANSZOWYCH 
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Zał�cznik nr 2C – Strefa relaksu: STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO 
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Zał�cznik nr 2D – Strefa relaksu: ZIELE� – TUJA SZMARAGD 

„Tuja Szmaragd” (Thuja occidentalis) jest jedn� z najpopularniejszych odmian �ywotnika 

zachodniego. Swoj� popularno�� zawdzi�cza przede wszystkim swemu soczystemu, 

szmaragdowemu ubarwieniu oraz niewygórowanym wymaganiom.    

Tuja Szmaragd poza wspomnian� soczyst� zieleni�, charakteryzuje si� zwartym, regularnym 

pokrojem. Tworzy, bardzo g�ste sto�ki. Roczne przyrosty tej odmiany nie s� imponuj�ce, ale 

w przeci�gu 10 lat drzewo mo�e osi�gn�� do 2 m wysoko�ci, przy niewielkiej �rednicy, 

kształtuj�cej si� na poziomie około 60 cm w dolnych partiach ro�liny. Docelowo mo�e 

osi�gn�� 3 m wysoko�ci i nawet do 1 m szeroko�ci.  Wielk� zalet� tej odmiany jest 

utrzymanie soczystej barwy równie� w okresie zimowym. Poza tym nie wytwarza ona du�ej 

ilo�ci szyszek pozbawionych walorów dekoracyjnych. 

Tuja Szmaragd ma pokrój regularny, w�sko sto�kowy, dzi�ki czemu nie jest wymagane 

formuj�ce przycinanie tui Szmaragd. Stanowisko uprawy powinno by� słoneczne do 

półcenistego. W cieniu tuja Szmaragd nie uzyskuje takiej ładnej barwy, a pokrój b�dzie 

lu�niejszy, mniej regularny. Gleba do jakiej sadzimy Szmaragdy powinna by� �yzna i 

wilgotna. 

Sadzenie tui Szmaragd w rz�dzie, z przeznaczeniem na �ywopłot, wykonuje si� z 

zachowaniem rozstawy co 50 - 60 cm. Ro�lin� nale�y zasila� od wiosny do lipca nawozami 

przeznaczonymi dla ro�lin iglastych oraz regularnie nawadnia�. W naszym klimacie Tuja 

Szmaragd jest wystarczaj�co mrozoodporna i nie wymaga �adnych okry� na zim�.
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Zał�cznik nr 3A – Plac zabaw: G�SIENICA SPRAWNO�CIOWA 
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Zał�cznik nr 3B – Plac zabaw: TWIERDZA SPRAWNO�CIOWA 
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Zał�cznik nr 3B – Plac zabaw: TWIERDZA SPRAWNO�CIOWA c.d. 
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Zał�cznik nr 3C – Plac zabaw: KRAINA WSPINACZKI 
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Zał�cznik nr 3D – Plac zabaw: OGRODZENIE PANELOWE Z FURTK�
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Zał�cznik nr 4A – Doj�cie: STOJAK SZEREGOWY NA ROWERY 

Opis produktu: 
• mo�liwo�� parkowania obustronnego,

• regulacja stanowisk stojaka pod k�tem 45 stopni (szczególnie istotne przy ograniczeniach miejscowych),

• antykorozyjna-ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza go przed korozj� gwarantuj�c tym samym

wieloletnie u�ytkowanie,

• solidna konstrukcja utrzymuj�ca  bezpiecznie rower w pionie,

• mo�liwo�� przypi�cia roweru za ram�, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzie��,
• łatwy monta� przy pomocy �rub,

• optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów niezale�nie

od ich wielko�ci i rodzaju,

• mo�liwo�� indywidualnego zamówienia stojaka na dowoln� liczb� stanowisk,

• opcjonalnie  istnieje mo�liwo�� pomalowania stojaka na dowolny kolor dost�pny w palecie kolorów RAL,

• �ruby monta�owe i instrukcja prawidłowego monta�u w zestawie,

• mo�liwo�� adaptacji stojaka z szyldem reklamowym,

• �wiadectwo Jako�ci i Zgodno�ci z polskimi normami.


