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ÚTMUTATÓ

A S’AJO ABC-TEAM Kft. ÁLTAL FORGALMAZOTT
- saját és ABC-TEAM GmbH által gyártott –

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKHÖZ

Szakértelem és minőség
A S’AJO ABC-TEAM Kft. (S’AJO) játszótéri eszközei és szolgáltatásai kivétel nélkül a legjobb minőséget 
és a tanúsított biztonságot nyújtják Önnek. Minden játszószerünknek van érvényes tanúsítványa arról, 
hogy az eszközök megfelelnek a játszótéri eszköz szabványok követelménypontjainak. Játszótéri 
eszközeinkre 2 év jótállást adunk.
Játszótéri eszközeink részben Magyarországon, nagyobb részt Németországban, az ABC-TEAM GmbH-
nál készülnek. 
1989 óta látjuk el az ABC-TEAM GmbH magyarországi kizárólagos képviseletét. Kezdettől fogva a DIN 
(a német szabványok), az MSZ (a magyar szabványok) és újabban az MSZ EN, a magyar nemzeti 
szabványként bevezetett, európai uniós szabványok követelményei szerint dolgozunk, hogy az általunk 
forgalmazott és telepített játszószerek, kis felhasználóink, a gyerekek megfelelő biztonságát és 
Megrendelőink teljes megelégedettségét szolgálják.
Magyarországon, sőt egész Európában jogszerűen egyetlen cég sem használhatja az „ABC-TEAM” 
nemzetközileg védett szókapcsolatot.
Cégünk, a S’AJO 1998 óta tagja a Magyar Szabványügyi Testületnek, részt vett a játszótéri eszközök 
biztonságtechnikai előírásait tartalmazó MSZ EN 1176-(1-7) és az MSZ EN 1177 szabványok 
megjelentetésének előkészítésében. A szabványok ismeretében és alkalmazásában országos elismertséget 
szereztünk. 
Az S’AJO Kft. ügyvezetője Papp Gábor szabványossági jártassága lehetővé teszi cégünk számára, hogy 
megfelelő képzettségű ember irányításával játszótéri eszközök szabványosítását is végezzük.

Tervezés, gyártás és szolgáltatás 
Legfőbb törekvésünk 27 év óta, hogy Megrendelőinknek teljes körű szolgáltatás nyújtásával segítsük azt a
törekvését, hogy biztonságos játszótereket létesítsenek és üzemeltessenek.
A S’AJO Kft. az érvényben lévő jogszabályoknak és  szabványoknak, biztonságtechnikai előírásoknak 
megfelelően állít elő és biztosít:

- játszótér látvány és kiviteli terveket,
- játszótéri eszközök elhelyezési terveit, beleértve a védőfelületek és ütéscsillapító anyagok 

terveit is, 
- játszóterek építésének kivitelezését,
- játszótéri eszközök gyártását, beszerzését és helyszíni felépítését,
- játszótéri eszközök garanciális és garancián túli javítását,
- játszótéri eszközök rendszeres vagy időszakonkénti karbantartását,
- játszótéri eszközök évenkénti ellenőrzését és felülvizsgálatát,
- szaktanácsadást,
- régi játszótéri eszközök szabványos biztonságúra alakítását.

Játszóterek kivitelezési árajánlatait térítésmentesen készítjük el ügyfeleink részére.
Az ABC-TEAM GmbH játszótéri eszközeit a Megrendelő kívánságának megfelelően áttervezzük, egyedi és
így is tanúsított, szabványos biztonságú játszótéri eszközöket alakítunk ki, gyártunk és szállítunk.
Megrendelőink kívánságára átalánydíjas, rendszeres karbantartást vagy a mások által végzett rendszeres
karbantartás időszaki ellenőrzését, felügyeletét is elvállaljuk a játszótéri eszközök tartós biztonságossága 
érdekében.
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Játszótéri eszközök műszaki jellemzői
Játszótéri eszközeink döntően fából készülnek, de kínálunk fémből és műanyagból készült játszószereket 
is, sőt játszótéri sport eszközöket is.
Játszótéri eszközeink:

- Játszóvárosok és játszófalvak. 
- Játszóházak.
- Játék építkezések.
Ezek kombinált fa játszótéri eszközök különböző korcsoportok részére.
- Hinták.
- Mérleghinták.
- Körforgók.
- Kötélhálós körforgók.
- Csúszdák.
- Homokozó és sarazó játszószerek.
- MultiSwing rugósjátékok.
- MultiSwing játszószer-kombinációk.
- Kötélpályák.
- Padok, asztalok és klf. parkberendezési eszközök.

Fa szerkezetek
- a játszótéri eszközök fő tartó oszlopai 140 mm méretű, duglas fenyőből készülnek
- a kereszttartók, járófelületek, mellvédek és tetők fenyőfából,
- a létrafokok keményfából készülnek;
- a padok, asztalok és ülőgarnitúrák fenyőből, tölgyből, vagy más keményfa fajtából készülnek.

A gyerekek biztonsága és a szerkezetek hosszú élettartama érdekében csak bél nélküli fából készítjük fa 
szerkezeteinket.
Játszótéri eszközeink túlnyomó többségénél konstrukciós favédelmet alkalmazunk impregnálás helyett. A
fő tartó oszlopok egy vas tartószerkezettel, un. oszlopsaruval vannak szerelve annak érdekében, hogy a fa 
ne érintkezzen a talajjal. Az oszlopok tetejét un. bütü-takaróval védjük a csapadék víz, hó lerakodása 
ellen.
A hengeres fa oszlopok stabil, veszélyes méretű rések nélküli egymáshoz rögzítését, egy szabadalmi 
oltalommal védett, műanyag illesztő-tárcsa alkalmazása biztosítja.

                                                          Kötelek
Játszótéri eszközeinken kizárólag drótkötélbetétes PE borítású biztonsági köteleket alkalmazunk.

Hinták
A biztonsági lapos és kisgyermek ülések, a láncok, és  a csapággyal és forgóval kombinált felfüggesztések 
megfelelnek a vonatkozó szabvány  előírásainak.

Csúszdák
Csúszdáink üvegszálas poliészterből készülnek. A S’AJO Kft. sajáttervezésű csúszdái, és az ABC-TEAM 
csúszdái megfelelnek a vonatkozó szabvány előírásainak.

Előre gyártott betontalpak
A játszótéri eszközeink stabil és gyors telepítését segítik elő az előre gyártott betontalpak.
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Játszótéri eszközök szerelése, telepítése
Játszótéri eszközeink összeszereléshez, telepítéséhez kevés célszerszám és nagy figyelem, alapos 
gondosság szükséges. Az eszközök megbízható működésének és hosszú élettartamának első és döntő 
tényezője a szakszerű összeszerelés és telepítés, másodsorban a szakszerű és rendszeres karbantartás.
Játszószereinket kizárólag magunk szereljük és telepítjük.

Ütközőfelület és ütéscsillapító talajburkolat
A szabványos biztonság követelménye, hogy a játszótéri eszköz körül elegendő esési tér, megfelelő méretű
ütközőfelület és ennek a felületnek az anyaga ütéscsillapító tulajdonságú legyen.
Vevőinket minden esetben tájékoztatjuk a szükséges méretekről és felhasználható ütéscsillapító 
anyagokról.

Játszótéri eszközök karbantartása
A játszótéri eszközöket a gyártó előírása és az MSZ EN 1176-7 szabvány követelményei szerint kell 
karbantartani. Az ABC-TEAM játszótéri eszközöket havonta legalább egyszer kell a karbantartási 
utasítás előírásaira figyelemmel karbantartani.
A karbantartás ki kell terjedjen az ütközőfelület és az ütéscsillapító anyag állapotára és karbantartására 
is.
A szabvány követelményei szerint szemrevételezéses ellenőrzést, operatív ellenőrzést (karbantartást) és 
éves nagy karbantartást kell végezni és megfelelően dokumentálni.

                                                 Jótállási feltételek
A játszótéri eszközeinkre vonatkozó 2 év jótállás feltétele, hogy eszközeink az előírások szerinti 
karbantartásban részesüljenek dokumentált módon és az eszközök javítását vagy átalakítását csak 
velünk végeztessék el. A karbantartás nélküli játszószerek nagy valószínűséggel hibásodnak meg. A 
vandalizmus és a karbantartás hiánya, vagy a szakszerűtlen javítás, átalakítás miatt bekövetkező 
hibákra nem érvényesíthető a jótállás.

Alkatrész ellátás
A S’AJO és az ABC-TEAM játszószerek alkatrész ellátása folyamatosan biztosított a vásárlástól számított
legalább 10 évig. Az alkatrész ellátás zökkenő mentességét garantálja a tervezés, a gyártás és a 
késztermékek dokumentáltsága, a tervezés és a  termelés számítógéppel támogatott rendszere, minden 
alkatrész terveinek archiválása és bármely alkatrész reprodukálhatósága. Mindkét cég stabil anyagi 
alapokkal, megbízható és kiegyensúlyozott üzletvitellel rendelkezik, tartozásai, adóságai és jelentősebb 
kintlévőségei nincsenek.
A jelenleg érvényes szabványok megváltozása kihatással lehet egy-egy alkatrész méreteire és ilyen 
esetben csak az érvényes szabvány szerinti alkatrészt tudjuk leszállítani, amely azonban csereszabatosan 
lesz szerelhető.

Garanciális és garancián túli javítás
A játszótéri eszközeink javítását csak a S’AJO Kft. végezheti el. A hibát, panaszt vagy reklamációt 
cégünknél kell bejelenteni és mi gyorsan intézkedünk a játszótéri eszközök biztonságosságának 
fenntartása érdekében.

Budapest, 2016.

                                                                                              S’AJO ABC-TEAM Kft.
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