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1.      Informacje konstrukcyjne
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Montaż: Należy zawsze zamykać światło rurek i złączek 
we wszystkich elementach poprzez zaślepienie i 
przykręcenie.
Uwaga: Na każdej rurce znajdują się zawsze 2 elementy 
sprzęgające.

1.2 Przegląd śrub

 1  Klips zabezpieczający (art. 00034) 
 2  Śruba rurowa (art. 00612 - 00615)
 3  Śruba panelowa (art. 00620)
 4  Śruba ślizgowa (art. 00623)
 5  Stożkowe śruby ślizgowe (niebieski) (art. 00630)
 6  Łącznik przesuwny (art. 00625)
 

 7  Śruba skrzydełkowa (art. 00663) 
 8  Śruba z pleksi (art. 40640)
 9  Śruba VIP (art. 25605)
10 Śruba mocująca zjeżdżalnię, 14 mm (art. 00673)
11  Śruba mocująca zjeżdżalnię, 24 mm (art. 00683)

Montuj panele wówczas, kiedy posiadają one sczepione 
rurki ze wszystkich czterech stron. Nie wypychaj od środka 
podczas demontażu. Zawsze wyjmuj ostrożnie podczas 
rozkładania. Nie rzucaj panelami! Panele są mocno skręcone 
za pomocą śruby panelowej (art. 00620). Panele można 
zawsze mocować we wszystkich czterech możliwych mie-
jscach za pomocą śrub panelowych, jak pokazano na rys. 4. 
Ogólna zasada prawidłowego montażu to: Zaczynaj 
budowę zaczynając zawsze od dołu czyli od najniższych 

pięter. Skręć model śrubami, po pełnym zmontowaniu. 
Także, w przypadku podłóg kierujemy się zasadą od dołu do 
góry. Podczas skręcania rurek zwróć uwagę na miejsce, w 
którym ma znajdować się panel. Zamocuj rurki za pomocą 
śruby panelowej!

Uwaga: Zawsze instaluj panele w prawidłowy 
sposób. Czerwone 
oznaczenie wskazuje otwory na śruby.

Montaż i demontaż złączy i rurek QUADRO: Rurki przelo-
towe należy łączyć ze sobą poprzez obracanie.
Montaż i demontaż śrub QUADRO: Aby zamocować śruby 
QUADRO należy dokonać obrotu o 90°.
Wskazówka: Jeśli brud (piasek/ziemia) przyklei się do 
sworzni lub końców rur, należy dokładnie wyczyścić 
te elementy przed użyciem, aby uniknąć uszkodzenia 
materiału.

1. Informacje konstrukcyjne

1.1 Rurki + złączki 

1.3 Panele

Wskazówka: 
Obracanie będzie łatwiejsze dzięki 
odrobinie smaru. (np. tłuszcz, olej 
roślinny lub margaryna).
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Po umieszczeniu poziomej płyty na pionowej, i usłyszeniu 
zatrzaśnięcia, półpłytę należy zgiąć o 90° w perforowanym 
punkcie (ryc. 1).

Aby zamontować szybę z akrylowej niezbędna jest od-
powiednia śruba. Zastosuj klucz QUADRO. Włóż szybę z 
akrylowej, jak pokazano na zdjęciach.

Uwaga: Włóż drewniany grill, tak jak pokazano na ry-
sunkach. Zastosuj śrubę VIP (art. 25605).

Śruba VIP służy do połączenia QUADRO i miniQUADRO 
oraz do zamocowania drewnianej kratki QUADRO (art.
00552–00555).

Rolki montujemy przy użyciu adaptera i śruby rurowej. Za-
montuj rolkę kierując się konstrukcją z ilustracji.

Uwaga: Po zamocowaniu klipsa zabezpieczającego (art. 
00034) nie należy rozmontowywać modelu!

1.4 Półpanele

1.5 Panel ze szkła akrylowego

1.6 Drewniana kratka 

1.7  Śruba VIP

1.8 Rolki 

1.9 Klips zabezpieczający
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Koło QUADRO Multirad (art. 00852-00855) przed instalacją opo-
ny QUADRO (art. 00895) dla lepszego i cichszego użytkowania.

Wskazówka: Aby łatwiej zamontować bieżnik na koło, należy 
wcześniej ogrzać bieżniki w ciepłej wodzie.
QUADRO Multirad powinien znajdować się we właściwej pozycji 
podczas montażu.

Wskazówka: Smar między łożyskiem koła QUADRO (art. 00501) 
a QUADRO Multirad zapewnia lepsze i dłuższe działanie.

1.10 Koła wielofunkcyjne

15 cm

Koło terenowe

Stała piasta 
stałego koła

UWAGA: Koło ze stałą piastą wolnego koła skierowaną na 
zewnątrz zamontować tak, aby koło terenowe obracało się 
w obu kierunkach. 

Puszka i zapadki nasady piasty nie mogą zaczepiać się o 
rękawy piasty.

1.11 Koła terenowe

Łącznik dwururowy sztywno zainstalowany: Łączniki 
dwururowe montowane są tak, jak pokazuje ilustracja i 
przykręcone śrubą QUADRO, zgodnie z rys. 4 i 6. Złączki 
dwururowe należy ZAWSZE przymocowywać za pomocą 
śrub!

1.12 Łącznik dwururkowy

click!klik!
Zapadka

Kołpak Rękaw piasty
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Umieść siatkę nad śrubą skrzydełkową QUADRO (art. 00663) 
i zamocuj przy jej pomocy siatkę do bramki.

Uwaga: Profi l aluminiowy należy umieścić na środku 3-ra-
miennego łącznika powierzchniowego (art. 00131). Aby to 
zrobić, najpierw włóż rurki 75 cm (art. 00572 - 00575) do 
wykładziny basenu (art. 10022 duży, art. 10012 mały, art. 
10032 XXL), a następnie podłącz 3-ramienny łącznik do 
rurek 75 cm. Teraz wsuń profi l aluminiowy przez sworzeń 
łączący, aż zostanie widoczne tylko 5 cm profi lu alumini-
owego. Zanim szpilka całkowicie zniknie w rurze, przesuń 
profi l aluminiowy do pozycji środkowej, a następnie skręć 
elementy razem. Zawór spustowy wody jest zintegrowany z 
wkładką basenową (dotyczy basenu S, L, XXL).

Basen S:
- Wymiary: 125 x 85 x 25 cm (na zewnątrz), 122,5 x 82,5 x 
25 cm (wewnątrz)
- Maksymalna wysokość wody: 15 cm

Basen L:
- Wymiary: 245 x 125 x 45 cm (na zewnątrz), 162,5 x 122,5 
x 45 cm (wewnątrz)
- Maksymalna wysokość wody: 35 cm

Basen XXL:
- Wymiary: 325 x 205 x 45 cm (na zewnątrz), 242,5 x 122,5 
x 45 cm (wewnątrz)
- Maksymalna wysokość wody: 35 cm

Instrukcje bezpieczeństwa dla basenu S, L, XXL na stronie 12.

Uwaga: W środku konieczne są dwie śruby panelowe 
(art. 00620).

Basen zakrywa się pokrowcem, przyczepionym w 10 mie-
jscach za pomocą elastycznych gumek oraz śrub panelowych 
(art. 00620).
Uwaga: Nigdy nie zakładaj pokrywy basenu po przykryciu, 
ponieważ może to spowodować jego rozdarcie.

1.13 Bramka

1.14 Basen

1.15 Pokrowiec basenowy

Uwaga: Przed skręceniem ustaw profi l aluminiowy w 
żądanej pozycji, ponieważ pozycji nie będzie można później 
zmienić. Profi l aluminiowy (art. 40276) mocuje się za pomocą 
śrub.

Uwaga: Dzięki aluminiowym łącznikom profi lowym QUA-
DRO (art. 40274)
profi l aluminiowy można przedłużać tak często, jak to 
konieczne (rys. 3). Prawidłowo zamocuj opaskę kablową 
na środku łącznika profi lu aluminiowego, aby zapobiec jego 
ześlizgnięciu.

Rurka
Profi l
Łącznik

1.16 Profi l aluminiowy + łącznik profi lu aluminiowego
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1.19 Pokrowiec okrągły

Uwaga: Podczas montażu nie rozciągaj zbytnio okrągłej 
tkaniny.
Uwaga: Nigdy nie stawaj ani nie stawiaj przedmiotów na 
okrągłej tkaninie! Ryzyko obrażeń!

Okrągły materiał tekstylny z łukowymi rurkami

Okrągły materiał tekstylny z rurkami 35 cm

Uwaga: Nigdy nie stawaj ani nie stawiaj przedmiotów na 
pokryciu dachowym. Ryzyko obrażeń!

Uwaga: Nie siadaj ani nie stawaj na żółtej osłonie sześcianu. 
Ryzyko obrażeń! Używaj tylko w pomieszczeniach! Nie sto-
suj świec ani podobnego oświetlenia wewnętrznego.

1.18 Pokrowiec dachowy/sześcianu

Uwaga: Postępuj zgodnie z etapami montażu 1-12, jak po-
kazano poniżej. Podczas wkładania śrub ostrożnie pociągaj 
materiał z powrotem, aby szwy się nie rozerwały.

Krok 5: Pociągnij sworzeń przed włożeniem rurek do 
łącznika. Rurki są popychane przez materiał, aby weszły w 
łączniki.

1.17 Tekstylna torba do zabawy 
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Art. 00630

Art. 00630

Art. 00620

Krok 1 (rys. 1): Zbuduj ramę dla zjeżdżalni modułowej.
Krok 2 (rys. 2): Zamocuj ślizg i połącz ramę z modelem.
Krok 3 (rys. 3): Włóż zjeżdżalnię modułową QUADRO i przy-
mocuj ją do ramy za pomocą śruby panelowej oraz śruby prze-
suwnej.
Krok 4 (rys. 4 + 5): Przykręć panel QUADRO, zjeżdżalnię 
modułową oraz ślizg. Skręć rynnę za pomocą śrub, łącznika 
oraz śrub stożkowych.

Uwaga (rys. 6): Zjeżdżalnia modułowa QUADRO daje 
możliwość podłączenia węża ogrodowego. Przełóż go przez 
otwór w zjeżdżalni. Wąż idealnie komponuje się z basenem 
QUADRO (art. 11670 lub 11680). Zobacz sugestie w nas-
zej bazie modeli QUADRO (www.quadroworld.com/models, 
www.quadromdb.com).

Wskazówka (rys. 7): Jeśli łączenie węża nie jest wystarczająco 
ciasne, przymocuj go do ujścia za pomocą zacisku (dostępnego 
w sklepie z narzędziami).

Art. 00623

1.20 Montaż zjeżdżalni modułowej 

żółte rurki = 
w zestawie ze zjeżdżalnią 
modułową
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Krok 1 (rys. 1):  Zbuduj ramę dla zjeżdżalni łukowej, należy 
dobrać odpowiedniej długości rurkę. Potrzebna jest rurka 
135° z trzema otworami śrubowymi. 
Krok 2 (rys. 2): Zamocuj ślizg i połącz ramę z modelem. 
Przymocuj rynnę dopiero po wsunięciu zjeżdżalni łukowej.
Krok 3 (rys. 3): Włóż zjeżdżalnię łukową QUADRO i przy-
mocuj ją do ramy za pomocą śruby panelowej oraz śruby 
przesuwnej. 
Krok 4 (rys. 4 + 5): Przykręć panel QUADRO, zjeżdżalnię 
łukową oraz ślizg. Skręć rynnę za pomocą śrub, łącznika oraz 
śrub stożkowych.

Uwaga (rys. 6): Zjeżdżalnia modułowa QUADRO daje 
możliwość podłączenia węża ogrodowego. Przełóż go przez 
otwór w zjeżdżalni. Wąż idealnie komponuje się z basenem 
QUADRO (art. 11670 lub 11680). Zobacz sugestie w naszej 
bazie modeli QUADRO (www.quadroworld.com/models, 
quadromdb.com).

Wskazówka (rys. 7): Jeśli łączenie węża nie jest 
wystarczająco ciasne, przymocuj go do ujścia za pomocą 
zacisku (dostępnego w sklepie z narzędziami).

1.21 Montaż zjeżdżalni łukowej 

Art. 00620

Rurka 
135°

Art. 00612-
00615

Art. 00630

Art. 00630

Art. 00623

żółte rurki = 
w zestawie ze zjeżdżalnią 
łukową
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Krok 1 (rys. 1): Przykręć panel QUADRO za pomocą śrub 
panelowych QUADRO. W otwory zjeżdżalni zintegrowanej 
QUATRO wsuń 35 cm rurki.
Krok 2 (rys. 2): Zaślep otwarte końce rurek.
Krok 3 (rys. 3): Rynnę zjeżdżalni zintegrowanej QUADRO w 
obszarze połącz z rurką QUADRO (konieczne w przypadku 
montażu basenu XXL, art. 11680). Naciśnij rynnę zjeżdżalni 
aż do momentu kliknięcia.

Uwaga (rys. 4): Zjeżdżalnia modułowa QUADRO daje 
możliwość podłączenia węża ogrodowego. Przełóż go przez 
otwór w zjeżdżalni.

Wskazówka (rys. 5): Jeśli łączenie węża nie jest 
wystarczająco ciasne, przymocuj go do ujścia za pomocą 
zacisku (dostępnego w sklepie z narzędziami).

1.22 Montaż zjeżdżalni zintegrowanej 

35 cm

35 cm

35 cm

Rys. 1+2: Zbuduj podstawę ramy dla obu zjeżdżalni.
Rys. 3: Wsuń pionowe rurki do obu podstaw ramy.
Rys. 4+5: Skonstruuj drugą ramę. Dobierz odpowiednią 
rurkę 135° z trzema otworami śrubowymi. Zamocuj rurki 
pionowe.
Rys. 5+6: Zamocuj ślizg i połącz ramę z modelem. Przymo-
cuj rynnę dopiero po wsunięciu zjeżdżalni modułowej.
Rys. 7: Zamontuj zjeżdżalnię łukową używając śruby panelo-
wej. Przykręć śrubę stożkową i łącznik przesuwny, dodat-
kowo przykręć pionową rurkę specjalną 135°.
Rys. 8: Skręć rynny QUADRO za pomocą długich śrub prze-
suwnych.

Uwaga (rys. 8): Podwójna zjeżdżalnia QUADRO daje 
możliwość podłączenia węża ogrodowego. Przełóż go przez 
otwór w zjeżdżalni. Aby funkcja ta działała prawidłowo, 
należy na stałe połączyć obie rynny zjeżdżalni (art. 10035). 
Zobacz sugestie w naszej bazie modeli QUADRO (www.
quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).

Uwaga: Ponieważ montaż zjeżdżalni różni się w zależności 
od modelu, postępuj zgodnie z instrukcjami, zawartymi w 
instrukcji montażu danego modelu.

Wskazówka (rys. 9): Jeśli łączenie węża nie jest 
wystarczająco ciasne, przymocuj go do ujścia za pomocą 
zacisku (dostępnego w sklepie z narzędziami).

1.23 Montaż dwóch zjeżdżalni (łukowa i modułowa) 

Art. 40532-
40535
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35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

Rys.1: Przymocuj specjalny panel QUADRO 40 x 40 cm z 
wycięciami (art.
00342-00345) śrubą mocującą szybę z pleksiglasu.

Rys. 2: Szyba z pleksiglasu (do zjeżdżalni zintegrowanej), 
(art. 00369), z wycięciami.
Rys. 3: Zaślep otwarte końce rurek.

1.25 Zjeżdżalnia zintegrowana + szyba z pleksiglasu 

Rys. 1+2: Zbuduj podstawę ramy dla obu zjeżdżalni. Wsuń 
pionowe rurki do obu podstaw ramy.
Rys. 3+4: Zbuduj trzecią ramę, umieść ją na pionowych 
rurkach, zamotuj rynnę.
Rys. 5: połącz ramę z modelem. Przymocuj rynnę dopiero 
po wsunięciu zjeżdżalni modułowej.
Ryc. 6: Zamontuj górną zjeżdżalnię modułową i użyj śruby 

panelowej (art. 00620), stożkowej śruby przesuwnej (art. 
00630) oraz łącznika przesuwnego (art. 00625).
Rys. 7: Skręć rynny QUADRO za pomocą długich śrub 
przesuwnych.
Uwaga (rys. 7): Patrz uwagi do punktu 1.23
Wskazówka (rys. 8): Patrz wskazówka dla pozycji 1.23 

1.24 Montaż dwóch zjeżdżalni (2 x modułowa)
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Minimalny wiek:
1 rok (basen S), 3 lata (baasen L, basen XXL)
Uwaga: Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób 
dorosłych.

Uwaga: Dzieci mogą utopić się w niewielkiej ilości wody!
Uwaga: Należy opróżnić nieużywany basen.
Uwaga: Basen nie może być zbudowany z betonu, 

Uwaga: Nie wolno wkładać palców w otwarte otwory na 
śruby, ponieważ istnieje ryzyko ich zmiażdżenia!

3. Bezpieczeństwo palców

0-3

Uwaga: Nie montować w obecności dzieci poniżej 3 lat, ponieważ 
istnieje ryzyko połknięcia małych elementów konstrukcji. Ryzyko 
zadławienia!

Uwaga: Ten produkt zawiera małe elementy. Montaż wyłącznie przez 
osobę dorosłą!

Uwaga: Dzieci nigdy nie powinny bawić się bez nadzoru osoby dorosłej.

4. Informacja na temat zagrożenia małymi elementami konstrukcji 

Rurka
 35 cm

Rurka
 35 cm  15 cm

Panel
  40 x 20 cm

Uwaga! Zwróć szczególną uwagę na prawidłowość kon-
strukcji:
Poniższe zasady dotyczą konstrukcji pionowych lub 
poziomych o wysokości 60 cm: Otwory o wymi-

arze wewnętrznym 35 x 15 cm muszą być zamknięte 
półpanelem QUADRO (art. 00202 - 05),
ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.

2. Bezpieczeństwo głowy

5. Instrukcja bezpieczeństwa dla basenu S, L, XXL 

6. Stabilność

6.1 Ryzyko zachwiania stabilności/udźwig

Uwaga: Sprawdź właściwości swojego modelu, 
dotyczące ryzyka przechylenia. Konstrukcja musi posiadać 
wystarczającą stabilność.
Uwaga: Modele QUADRO należy instalować tylko na 
płaskich powierzchniach.
Uwaga: Modele QUADRO mogą udźwignąć do 100 kg.
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Bezpieczeństwo w pomieszczeniu/w plenerze:
Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa należy 
trwale przymocować model QUADRO do ściany lub podłogi 
na wysokości platformy> 60 cm (rys. 1).
Montaż na miękkim podłożu lub w plenerze:
Konieczny dodatkowy montaż kotwy podłogowej QUADRO, 
składającej się z rurek 35 cm oraz 4-ramiennych 3-rami-

ennych łączników powierzchniowych. Przymocowuje się 
je do dolnych rogów modelu (rys. 2). Nie ma możliwości 
zamocowania modelu za pomocą 4-ramiennego łącznika 
przestrzennego. Należy (jak na rys. 2) obrócić kotwę 
podłogową o 180° i użyć 3-ramiennego łącznika powierz-
chniowego, jak pokazano na rys. 3. Kotwa podłogowa, która 
jest połączona z modelem, wchodzi w ziemię na 35 cm.

6.2 Sugestie dotyczące pomieszczeń oraz plenerów

7. Ryzyko upadku 

Uwaga:
Gwarancja bezpieczeństwa podczas użytkowania zależy od 
właściwości podłoża. Do wysokości 60 cm: wszystkie podłoża z 
wyjątkiem betonu, kostki brukowej, granitu; do 100 cm: pojemniki 
z wodą; do 150 cm: trawnik; do 250 cm: tylko podłogi o ulepsz-
onych właściwościach tłumienia upadku, takie jak zrębki drewna 
(wielkość ziarna 5–30 mm, minimalna grubość warstwy 20 cm), 
ściółka z kory (wielkość ziarna 20–80 mm, minimalna grubość 
warstwy 30 cm), piasek bez składników gliniastych (wielkość zi-
aren 0,2–2 mm, minimalna grubość warstwy 20 cm), żwir (wielkość 
ziaren 2–8 mm, minimalna grubość warstwy 20 cm), syntetyczne 
pokrycia zabezpieczające przed upadkiem/maty z atestem HIC). 
Wysokość konstrukcji powyżej 2,50 m jest zabroniona.
Maksymalna odległość w pionie (od podłogi do podłogi):
W przypadku konstrukcji, na które można wchodzić, odległość 
od podłogi w obszarze związanym z ryzykiem upadku nie może 
przekroczyć 40 cm.

Uwaga: A = 200 cm
Aby zapewnić bezpieczną zabawę, żadne przeszkody nie 

mogą znajdować się w odległości 200 cm od konstrukcji. W 
przeciwnym razie, istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń.

8. Strefa wolna od zagrożeń

9. Konserwacja/instrukcja użytkowania

9.1 Modele 

Do użytku latem
Uwaga: Nigdy nie wystawiaj modelu na działanie tempe-
ratur powyżej 40° C oraz zawsze umieszczaj konstrukcję 
w cieniu, tak aby słońce nie mogło oświetlać dużych 
obszarów. Jeśli temperatura na zewnątrz jest wysoka, 
sprawdzaj stan techniczny modelu, aby wyeliminować 

ryzyko wystąpienia braku stabilności. Zezwalaj dzieciom 
na korzystanie z QUADRO tylko wtedy, gdy temperatura 
i warunki pogodowe są odpowiednie.

Do użytku zimą
Sprzęt do zabawy QUADRO jest również przeznaczony. 
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Uwaga: Regularnie sprawdzaj model QUADRO pod 
względem wad konstrukcyjnych oraz połączeń śrubowych. 
Nie korzystaj z konstrukcji, jeśli zauważysz, że nie wszystkie 
elementy są prawidłowo skręcone. Uszkodzone elementy 

należy bezzwłocznie wymienić przed rozpoczęciem zabawy.
Uwaga: Należy używać wyłącznie oryginalnych części z logo 
QUADRO. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko wypadku, a 
nasz produkt traci swoją gwarancję.

9.2 Otwarte połączenia gwintowe i uszkodzone części

Uwaga: Przechowuj modele QUADRO w zamykanym pudełku 
modułowym. Upewnij się, że małe części, takie jak śruby, mini-
QUADRO itp. znajdowały się poza dostępem dzieci poniżej 3 
roku życia.

Uwaga: Użyj torby QUADRO (art. 10240), aby móc lepiej 
transportować i chronić modułowe pudełka kartonowe.

9.3  Przechowywanie

Zawsze dopasowuj kolor rurki oraz śruby, zgodnie z 
właściwościami materiału (czerwona rurka z czerwoną śrubą, 
niebieska rurka z niebieską śrubą itp.). Stosunek ilości rurek 
d śrub w tym samym kolorze wynosił będzie 1/4, ale nie jest 
gwarantowany. 

Uwaga: Dzieci poniżej 3 lat nie powinny uczestniczyć w  
budować konstrukcji z uwagi na ryzyko połknięcia drobnych ele-
mentów. Korzystanie tylko pod nadzorem opiekuna. Rodzice są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci. Unikaj ustawi-
ania konstrukcji na podłożu, które nie jest zgodne z warunkami 
bezpieczeństwa, związanymi z daną wysokością lub strefą wolną 
od przeszkód. Przeprowadzaj regularne kontrole pod względem 

9.4 Kolory rurek i śrub 9.5 Ustawienie rurek 

QUADRO może być używany przez pokolenia. Aby zapewnić 
bezproblemowy montaż i demontaż przez wiele lat, unikaj zanie-
czyszczenia resztkami roślinnymi, piaskiem itp., Ustawiaj śruby 
(00612–00615) w dół dla rurek poziomych i do wewnątrz dla 
rurek pionowych.

10. Obowiązek nadzoru 

uszkodzeń oraz brakujących zamknięć ru-
rek. Aby uniknąć wypadków, używaj tyl-
ko oryginalnych części z logo QUADRO. 
Dzieci nie powinny nosić ubrań, które 
sprzyjają zahaczeniu się o elementy mo-
delu. Kaski rowerowe są niedozwolone. 
Tylko do użytku domowego. Więcej infor-
macji: 4. Informacja na temat zagrożenia 
małymi elementami konstrukcji; 7. Ryzyko 
upadku; 8. Strefa wolna od zagrożeń.

LATO

W PO-
MIESZ-
CZENIU ZIMA

do użytku zimą. Do zestawu specjalnego dołączone 
są sanki. Przed rozpoczęciem zabawy na oblodzonych 
powierzchniach, sprawdź stabilność rurek, łączników, 
a zwłaszcza paneli. Nie korzystaj przy temperaturze 
poniżej -10 ° C.

Do użytku w wodzie
Rurki, łączniki, panele, zjeżdżalnie oraz śruby QUA-
DRO przeznaczone są do stosowania w chlorowanej 
lub w słonej wodzie (zawartość chloru/soli zgodnie 
z normą DIN 19643 dla basenów publicznych lub 
prywatnych).

Uwaga!
Pomimo wysokich parametrów technicznych, odpowied-
nich do użytku zewnętrznego, należy chronić nieużywaną 
konstrukcję przez warunkami atmosferycznymi oraz pro-
mieniowaniem UV. Przechowywać w pomieszczeniu. Niska 
temperatura lub wilgoć nie powinna uszkodzić konstrukcji, 
ale niska lub wysoka temperatura, woda, a także ptasie 
odchody, liście i brud, w połączeniu z promieniami UV mogą 
negatywnie wpłynąć na powierzchnię komponentów modeli 
QUADRO.
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Łączniki pokojowe

Łącznik 
sześcioramienny

Art. 00061

Łącznik 
pięcioramienny

Art. 00051

Łącznik czteroramienny

Art. 00041

Łącznik trójramienny

Art. 00031

Łącznik krzyżowy fl eksi

Art. 00071

Łącznik śrubowy fl eksi bolt

Art. 00081

Zawias przyłączeniowy 
fl eksi

Art. 00091

Łączniki powierzchniowe  

Łącznik krzyżowy

Art. 00141

Łącznik T

Art. 00131

Łączniki powierzchniowe

Łącznik kolankowy 90°

Art. 00121

Łącznik prosty 180°

Art. 00111

Łącznik przekątny 45°

Art. 00911

Łącznik otwarty

Art. 00841

Łącznik kanałowy T

Art. 00843

Łącznik łożyskowy

Art. 00821

Panele

Panele
(30 x 30 cm) 

Art. 
00302-00305

Panele 
(40 x 20 cm)

Art. 
00202-00205

Panele
(40 x 40 cm) 

Art. 
00402-00405

Śruby

Śruby do rurek

Art. 00612-00615

Śruby do paneli

Art. 00620

Klucz

Art. 00675

Klucz QUADROpro

Art. 00680

Rurki

Rurki (10 cm)

Art. 00012-00015

Rurki (15 cm)

Art. 00512-00515

Rurki (20 cm)

Art. 00022-00025

Rurki (25 cm)

Art. 00522-00525

Rurki (35 cm)

Art. 00532-00535

Rurki (52 cm) 

Art. 
40522-
40525

Rurki (75 cm) 

Art. 
00572-
00575

Rurka łukowa

Art. 
10052-10055

11. Pojedyncze części QUADRO

stainless steel

Klucz QUADROpro
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11. Pojedyncze części QUADRO 

Zjeżdżalnia

Zjeżdżalnia integralna

Art. 10040

Zjeżdżalnia modułowa zestaw

Art. 10010

inkl.
Art. 10015
Art. 10034
Art. 10011

Zjeżdżalnia modułowa

Art. 10015

Rama (zjeżdżalnia modułowa)

Art. 10011

inkl. 
Art. 10013

Rynna (zjeżdżalnia modułowa, 
zjeżdżalnia łukowa)

Art. 10034

Płótno do ślizgu

Art. 10035

Przedłużenie rynny 
zjeżdżalni
„Wielki biały rekin”

Art. 10036

Części specjalne (rurki)

Zacisk

Art. 00945

Podwójne złącze rurowe

Art. 00955

Nakrętka na rurkę

Art. 00935

Rurka specjalna z 3 otworami
(15 cm, 135°)

Art. 40512-40515

Rurka specjalna z 4 otworami
(15 cm, 180°)

Art. 41512-41515

Rurka specjalna z 4 otworami
(15 cm, 90°)

Art. 41612-41615

Rurka specjalna 
z 4 otworami
(35 cm, 180°)

Art. 41632-41635

Rurka specjalna 
z 4 otworami
(35 cm, 90°)

Art. 41532-41535

Rurka specjalna 
z 3 otworami
(35 cm, 135°)

Art. 40532-40535

Rurka specjalna łukowa 
z 3 otworami (135°)

Art. 40052-40055

Zjeżdżalnia

Zjeżdżalnia łukowa 
zestaw

Art. 10020

inkl. 
Art. 10023
Art. 10034
Art. 10024

Zjeżdżalnia łukowa

Art. 10023

Rama (zjeżdżalnia 
łukowa)

Art. 10024

inkl.
Art. 10025

Śruby do mocowania 
zjeżdżalni

Zestaw śrub 
(zjeżdżalnia 
modułowa)

Art. 10013

Zestaw śrub 
(zjeżdżalnia 
łukowa)

Art. 10025

Śruba do mocowania 
zjeżdżalni

Art. 00623

Śruba stożkowa do mocowania 
zjeżdżalni
(niebieska)

Art. 00630

135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°

Łącznik do mocowania 
zjeżdżalni Odpowiednik 

Art. 00625
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Koła

Koło 
wielofunkcyjne

Art. 
00852-00855

Łożysko

Art. 00501

Blokada koła 
wielofunkcyjnego

Art. 00835

Bieżnik

Art. 00895

Rolka

Art. 00451

Rolka zestaw

Art. 00008

Adapter

Art. 00471

Koło terenowe

Art. 00801

Blokada koła terenowego

Art. 00815

11. Pojedyncze części QUADRO 

Części specjalne (basen)

Kołpak zaworu basenu 
(A Ø 35 mm)

Art. 00019

Kołpak zaworu basenu
(A Ø 48 mm)

Art. 00020

Profi l aluminiowy
(75 cm)

Art. 40276

Łącznikowy profi l aluminiowy

Art. 40274

Tekstylia  i siatki

Pokrowiec okrągły

Art. 00363

Pokrowiec dachowy

Art. 00353

Pokrowiec dachowy 
(przestrzeń na 
piłeczki)

Art. 00010

Pokrowiec dachowy 
(przestrzeń na piłeczki 
dla najmłodszych 
dzieci)

Art. 00011

Pokrowiec dachowy 
(przestrzeń 
relaksacyjna)

Art. 11031

Torba do zabawy

Art. 00383

Basen

Folia basenowa S

Art. 10012

Wymiary Folia S: 125 x 85 x 25 cm

Folia basenowa L

Art. 10022

Wymiary Folia L: 165 x 125 x 45 cm

Folia basenowa 
XXL

Art. 10032

Wymiary Folia XXL: 245  x 125 x 45 cm

Osłona basenu S

Art. 10219

Osłona basenu L

Art. 10220

Osłona basenu XXL

Art. 10221
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Panele specjalne

Panel ze szkła akrylowego

(40 x 40 cm)

Art. 00359

Panel ze szkła akrylowego 
(zjeżdżalnia integralna)

(Integralrutsche)

Art. 00369

Panel ze szkła akrylowego 
(zjeżdżalnia 
modułowa  łukowa)

Art. 00368

Panel jednostronny 
(szyba z pleksiglasu)

Art. 00342-00345

Panel dwustronny 
(szyba z pleksiglasu)

Art. 00392-00395

Panel z wgłębieniem po 
prawej stronie 
(drewniana 
kratownica)

Art. 00312-00315

Panel z wgłębieniem po 
lewej stronie 
(drewniana 
kratownica)

Art. 00322-00325

Panel dwustronny 
(drewniana 
kratownica)

Art. 00332-00335

Tekstylia i siatki

Siatka (przestrzeń 
na piłeczki)

Art. 10233

Siatka (przestrzeń na 
piłeczki na najmłodszych 
dzieci)

Art. 10232

Siatka (SZEŚCIAN 
QUADRO)

Art. 10218

Siatka (Play-Island 1)

Art. 10211

Siatka (bramka)

Art. 10223

Pokrowiec namiotu

Art. 10030

Siatka wspinaczkowa
(115 x 35 cm)

Art. 10224

Kotwy mocujące do podłoża

Kotwy mocujące 
do podłoża

Art. 10330

Klipsy zabezpieczające
(kotwy mocujące do 
podłoża)

Art. 10340

Klipsy zabezpieczające
(kotwy mocujące do 
Klipsy zabezpieczające
(kotwy mocujące do 

11. Pojedyncze części QUADRO 

Śruby specjalne

Śruba skrzydełkowa

Art. 00663

Śruba VIP

Art. 25605

Śruba do szyby z pleksiglasu
Art. 40640

Śruba do mocowania 
wyświetlacza
(14 mm)

Art. 00673

Śruba ekranowa

(24 mm)

Art. 00683

Śruba zawiasowa

Art. 00940

Klips zabezpieczający

Art. 00034

Części specjalne

Kule
(500 St. bunt) 

Art. 12600

Torba QUADRO

Art. 10240

Opaski zaciskowe (24 szt.)

Art. 00666

Multimedia CD ROM

Art. 90610
Barierka drewniana
(55 x75 cm)

Art. 00552-00555

Komputer z ekranem 
dotykowym i 
oprogramowaniem

Art. 50111



UNIMOBIL 230 Części, Art. 230 00 - kompatybilny z BEGINNER, MY FIRST QUADRO,  
  STARTER, BASIC, ADVANCED i YOUNGSTER 
DUOMOBIL 467 Części, Art. 250 00 - kompatybilny z BEGINNER, MY FIRST QUADRO,  
  STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED,  YOUNGSTER,   
  EXPERT, GENIUS, KIT 1, KIT2 i ULTIMATE

mini QUADRO
QUADRO w małych –  projektowanie, odtwarzanie, zabawa



Puść wodze fantazji!

Użyj funkcji przestrzennej
dla lepszego przeglądu twojego

modelu QUADRO.

QUADRO DUŻY ZESTAW BUDOWLANY
Buxtehuder Str. 112 | 21073 Hamburg | Germany
Tel. +49 40 79 00 50 80 | Fax +49 40 52 98 23 32
info@quadroworld.com | www.quadroworld.com

POBIERZ Z 
www.QUADROWORLD.com

Ułatw sobie montaż i konstruowanie.
Wydrukuj listę elementów twojego 
modelu QUADRO.
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