
Escalada Horizontal Adulta

Ficha Técnica

Estrutura metálica:  
A escada horizontal adulta é fabricada em tubos (2" e 1.1/4" de 

diâmetro, com espessura mínima de 2mm) e chapas (4.75 de 

espessura) de aço carbono de alta resistência, as peças são soldas por 

processo MIG e submetidas a uma pintura eletrostática resistente a 

deterioração climática, disponível em várias cores. Possui ponteiras 

para fechamento de tubos a base polipropileno, componentes de 

fixação (parafuso, porca e arruela) em aço zincado. 

Função: 
A escada horizontal adulta, é um equipamento desenvolvido para 

uma pessoa adulta ou adolescente maior de 13 anos de idade, capaz 

de suportar no máximo 150kg; Visando todas as diretrizes de 

segurança da ABNT NBR 16779-2019, direcionado a equipamentos 

permanentemente instalados para treinos outdoor de livre acesso. 

O equipamento possibilita ao usuário realizar exercícios de barra 

macaco, fortalecendo ombro e braço. Muito utilizado em praças, 

condomínios e residências particulares ao ar livre, resistente a chuva 

e sol. 

Musculatura desenvolvida Ultilização

Idade

+13 anos 

Capacidade

1 pessoa

Peso máximo

150 kg

KG

Dimensões:
Altura: 2872mm 

Comprimento: 3480mm 

Largura: 1200mm 

Peso: 46,6 kg 

Cores:

*Cores personalizadas sob consulta.

Maior garantia
do mercado

anos

2
Garantia Ginast

A qualidade que vai além: 

2 anos juntos a você.

Qualidade
certificada

Todo nosso processo de 

produção tem um único 

objetivo: seu bem-estar.

Abrace essa ideia! Entre em contato conosco e transforme praças

e parques em verdadeiros espaços de saúde e bem-estar. (19) 3113-5400     ginast.com.br
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A qualidade que vai além: 

2 anos juntos a você.

Dimensões

Capacidade

L

P

A

2068x2215x500mm
(LxAxP)

1 criança

Musculatura desenvolvida

Dimensões:
Altura: 2215 mm

Largura: 2068 mm

Profundidade: 500 mm

Peso: 31,3 kg

Solda:
Processo MIG.

Cores:

Pintura:
Submetido a tratamento especial

de superfície para o método

eletrostático epox utilizando

misturas de resinas em poliéster

de alta resistência a meteorização.

Componentes:
Ponteiras em Polipropileno.

Parafusos:
Aço zincado.

Função:
Desenvolve as habilidades motoras das crianças, o controle do corpo, 

o equilíbrio e coordenação, estimula a imaginação e segurança nos 

movimentos.

Estrutura metálica:
A escada horizontal, é fabricado em tubos e chapas de aço carbono 

de alta resistência, soldado por processo MIG e submetido a uma 

pintura eletroestática resistente a deterioração climática. Possui 

ponteiras para fechamento do tubo a base de polipropileno, 

componentes (parafuso, porca e arruela) em aço zincado. 

Desenvolvido para suportar 1 criança por vez.

Peso máximo

150 kg

KG

Funções lúdicas

*Cores personalizadas sob consulta.

Idade

+6 anos 


