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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

8020

2-6 1-3

Veertoestel voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het veertoestel is geschikt voor 2 personen en is opgebouwd 
uit een polyestergecoate veer die verankerd is op een gegalvaniseerde grondbevestiging. Bovenop staat een 
figuratief zitelement gemonteerd in de vorm van een volle maan. De figuren en zitvlakken zijn opgebouwd uit 
vandalismebestendig en kleurvast 19mm HDPE polyethyleen. De veer is vervaardigd uit 20 mm dik veerstaal. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met 
bloemvormige afdekdoppen. De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken; ook niet bij de 
zwaarste belasting. De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn 
recht komt.

Volle maan

Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen 19 mm dikte
Speciaal veerstaal 20 mm dikte
Alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof bloemvormige afdekdoppen
Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)
Antislip HDPE zitting
Kunststof voetsteuntjes en handvatten

Veerfiguren
EN-1176
1,6 x 0,3 x 0,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 1 m
9 m2

2
Geen beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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Volle maan


