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1. Dlaczego drewno?

Dlaczego wybrać drewno zamiast metalu?

� Najbardziej naturalny materiał do budowy placów zabaw

� Przyjazny w  dotyku

• Przez cały sezon  drewno jest ciepłe metal w zimie jest  zimny i nie przyjemny 
w dotyku

Ogólne

w dotyku

• Dzięki specjalnemu procesowi piaskowania, drewno będzie naturalnie miękkie i przyjazne  
oraz ładne w wyglądzie

• Każdy kawałek drewna użyty do produkcji jest niepowtarzalny

� Urządzenia produkowane przez Eibe są certyfikowane przez FSC

• Co najmniej 71 % drewna używane do produkcji naszych produktów 

pochodzi z dobrze zarządzanych lasów 

100% FSC® i 100% COC
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1. Dlaczego drewno?

� Używamy rozwiązań Copper Borium do ochrony naszego drewna od infekcji i gnicia

• Po wyeksploatowaniu elementy mogą zostać przerobione na wiórki i powrócić do 
srodowiska

� Używamy drewna tylko bezrdzeniowego

Obróbka 
drewna

� Używamy drewna tylko bezrdzeniowego

• Minimalizuje to pęknięcia i rozwarstwienia drewna

� Zaokrąglone u góry paliki nie zatrzymują zbyt dużych ilości 

wody deszczowej

� Każdy z naszych Rondo słupków ma średnicę14 cm co 

zapewnia dużą wytrzymałość 

• Ten rodzaj drewna jest dosyć odporny na ogień. Łatwiej jego powierzchnia

zostanie osmolona niż się zapali.

� Nie łatwo poddaje się wandalizmowi!

• Metal z drugiej strony łatwiej się wgniecie lub wygnie.
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1. Dlaczego drewno?

� Jeżeli zostanie urządzenie zniszczone poprzez graffiti może zostać przeszlifowane 
papierem ściernym

� Wraz z wiekiem drewno wygląda piękniej i rustykalniej

• Drewno nie rdzewieje i nie odpada od niego farba

� Nasz sprzęt składa się z wielu części i każda z nich ma swój numer produkcyjny

• Jeżeli jedna część ulegnie uszkodzeniu można ją w prosty sposób wymienić

Wzornictwo

• Jeżeli jedna część ulegnie uszkodzeniu można ją w prosty sposób wymienić

• Niektóre metalowe urządzenia są ze sobą zgrzewana co powoduje trudność w ich 
wymianie

� Aby zaspokoić wyobraźnię dziecka drewno jest pierwszym krokiem do zrobienia 
tego

• To nie jest nie możliwe dla placu ze stali. Ale wzrasta jego cena i wydłuża się proces 
produkcji
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1. Dlaczego drewno?

� Drewno jest estetyczne, naturalne. Zwłaszcza z czasem

• Wpisuje się w naturalne środowisko go otaczające

• Dodaje naturalności do zurbanizowanego otoczenia

Wygląd

� Jesteśmy pewni naszych urządzeń dlatego dajemy 10lat gwarancji od grzybów i 
gnicia

� Przeprowadzenie prac konserwujących jest proste i nie wymaga skomplikowanych 
urządzeń

• Metal wymaga więcej uwagi i przeszkolonych pracowników

� Drewno użyte przez Eibe może zostać w 100% poddane recyklingowi
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2. Obszary zastosowania drewna

Podręcznik eibe o zastosowaniu drewna pokazuje jak i gdzie może zostać zastosowane drewno. W 
zależności od jego charakterystyki i dobrania odpowiedniego gatunku oraz pokazuje właściwości 
różnych gatunków stosowanych przez Eibe. 

Produkty z drewna
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Drewno 

jednolite

Drewno klejone 

warstwowo

Świerk X X

Sosna X X

Modrzew X X

Eucalyptus
Globulus ‒ X



2. Użyty rodzaj drewna 

świerk / sosna

świerk / sosna (impregnacja ciśnieniowa)

� Gęstość drewna świerkowego 370-540 kg/m³

� Gęstość drewna sosnowego 300-860 kg/m³� Gęstość drewna sosnowego 300-860 kg/m³

� Po impregnacji jest równoważna klasie wytrzymałości 1

� Bardzo dobra cena do jakości

� Łatwy w obróbce

� Bardzo dobre mechaniczne właściwości

� Po impregnacji bardzo dobra wytrzymałość na zewnętrzne warunki
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2. Zastosowane drewno

świerk / sosna

Impregnacja

� EIBE impregnuje bez wyjątku z Wolmanit® CX -8, uznanych międzynarodowo 
konserwant na bazie chromu nieorganicznych związków miedzi i boru.

� Chroni przed grzybami powodującymi rozkład drewna. Zabezpiecza również � Chroni przed grzybami powodującymi rozkład drewna. Zabezpiecza również 
przed owadami np. termitami.

� Jest on bezpieczny i może z powodzeniem być stosowany na placach zabaw

� Jest sprawdzany poprzez zewnętrzne organizacji (RAL-jakość 411)

� Impregnowane drewno wymaga mniej prac konserwacyjnych. Na koniec swojej 
użyteczności może zostać poddane recyklingowi
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2. Rodzaj drewna

modrzew - Eukalyptus

Modrzew

� Gęstość 400-820 kg/m³
� Bardzo dobry współczynnik jakość/cena
� Wysoka trwałość 2-3
� Naturalnie owadobójczy
� Niska kurczliwość
� Niezwykły wygląd

Eucalyptus Globulus

� Gęstość 800-1000 kg/m³
� Dobre parametry techniczne
� Wysoka wytrzymałość1-2

(klasa odporności1-2 do DIN 68364)
� Odporny na wandalizm dzięki twardej powłoce
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3. Klasyfikacja użytego drewna w różnych 

miejscach  

Każdy komponent urządzenia podlega różnym wymaganiom. W celu zobrazowania każdego komponentu Eibe
określiła cztery główne grupy :

Są one podzielone na:

• „Słupki, okrągłe i kwadratowe“ w przypadku większych elementów konstrukcyjnych

• „Deski poniżej 25mm grubości“ dla ścian, daszków i dodatkowych elementów

• „Siedziska, uchwyty, szczeble“ delikatne powierzchnie

• „Inne elementy“, który obejmuje szeroki zakres stosowanego drewna w obszarach powierzchni 
prowadzących, elementów ściennych i innych komponentów
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4. Dlaczego pojawiają się pęknięcia i co z 

nimi robić?

Pęknięcia w drewnie

Drewno jest materiałem który pracuje przez cały czas, tak jak żywy organizm

Reaguje na wpływy zewnętrzne (temperatura, wilgotność powietrza) poprzez 
emisję wilgoci do otaczającego powietrza lub pochłaniania wilgoci z powietrza 
lub z opadów. Robiąc to będzie pęcznieć lub kurczyć się.

Monthly average temperature and  humidity, Hamburg

lub z opadów. Robiąc to będzie pęcznieć lub kurczyć się.

Zwłaszcza w lecie, w okresie wysokich temperatur i niskiej wilgotności 
powietrza.  Jeżeli różnice są wysokie wilgotność drewna  spada nawet do 10%. 
Co za tym idzie siły jakie powstają wewnątrz powodują powstawanie pęknięć.

Ponieważ zewnętrzne warstwy drewna reagują szybciej niż warstwy 
wewnętrzne. Z powodu wpływów temperatury i wilgotności powietrza, są 
następnie poddawane silnym zmianom i szczeliny mogą się pojawić , zwłaszcza 
w drewnie o większych średnicach. Dzieję się tak w szczególności przy 
bezpośrednim kontakcie drewna z promieniami słonecznymi. 
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4. Dlaczego pojawiają się pęknięcia i co z 

nimi robić?

Pęknięcia

Należy wziąć pod uwagę , że nie wszystkie pęknięcia mają negatywny wpływ na 

konstrukcje, lub jej jakość!

W przypadku elementów w których wystąpiły pęknięcia stwarzające  niebezpieczeństwo 

należy je wymienićnależy je wymienić

Pęknięcia– zapobieganie

Poprzez dokładny i staranny proces suszenia drewna przeznaczonego do użytku 

zewnętrznego (16%-20%) . Możliwość spękań drewna użytego przez Eibe jest znacznie 

zmniejszona. Wybór drewna bez rdzeniowego ogranicza ilość spękań.
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4. Dlaczego pęknięcia się pojawiają i jak nim 

zapobiegać?

Jak zapobiegać i radzić sobie z pęknięciami

Jak opisano powyżej drewno jest materiałem naturalnym i trzeba mieć świadomość, że 
jest to taki sam proces – naturalny, a właściwości drewna nie są powodem do 
reklamacji . Nie jest to wada, ale naturalna cecha wspaniałego materiału jakim jest 
drewno.

W pewnych warunkach mogą występować ostre krawędzie, których w prosty sposób 

�
W pewnych warunkach mogą występować ostre krawędzie, których w prosty sposób 
można się pozbyć przy użyciu papieru ściernego.

Pojawienie się pęknięć nie jest niebezpieczne ponieważ powstają one w kształcie litery 
„V”. W przypadku pęknięć zalecamy aby zostawić je tak jak są i nie wypełniać 
dodatkowym materiałem ponieważ może on hamować swobodny odpływ wody i 
przyczynić się do gnicia. 

W przypadku pęknięć, które nie przechodzą przez całą strukturę drewna należy 
stwierdzić, że są one nie groźne dla konstrukcji i nie wymagają interwencji.

W przypadku dużych pęknięć przez całą strukturę drewna bez łączników należy poddać 
je badaniu i dokładnemu sprawdzeniu.
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5. Skazy drewna/ Uszkodzenia i 

postępowanie z nimi
Wydostawanie się żywicy– Wykwity soli

Ciśnieniowo impregnowane drewno może mieć zabarwienie w kolorze białym lub zielonym. Czasem 
występujące jako szeregi kropek. Czasem dość intensywne.

Jest to wynik mieszania się substancji żywicznych z impregnatem. W wyniku tego procesu zachodzi osadzanie 
się soli na zewnętrznych partiach drewna i pod wpływem światła zmienia swój kolor na zielony.

Uwaga:

Po impregnacji ciśnieniowej tego typu zjawisko zachodzi i jest normalnym procesem dla impregnacji 
ciśnieniowej i świadczy o przebytej impregnacji.
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Sposób postępowania:

− Można usunąć za pomocą twardego kawałka drewna

− Zmatowić za pomocą papieru ściernego

− Zielone/białe kropki bledną zwykle po kilku tygodniach

5. Wypływ żywicy – Wykwity soli

− Zielone/białe kropki bledną zwykle po kilku tygodniach
� Zielone kropki nie są odporne na UV

− Świeże znaki mogą zostać usunięte za pomocą terpentyny
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