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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

8070

4-15 2-5

Veertoestel voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Dit speeltoestel wordt in een vierkant geplaatst. De vier hoeken bestaan 
uit veren waarop ronde zittingen uit HDPE polyethyleen geplaatst worden. Ze worden met elkaar verbonden door 
middel van balken in padouk waarop telkens 3 ronde zittingen uit HDPE polyethyleen gemonteerd zijn. De balken 
worden zo gemonteerd dat ze lichtjes schommelen wanneer de kinderen erover lopen. Alle metalen onderdelen 
zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof bloemvormige 
afdekdoppen.

Veerbank

Houtsoort: padouk (Tropisch hardhout)
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Stalen veren
Touwen met diameter 16 mm uit zesledig versterkt staalkabeltouw
Gegalvaniseerd grondanker

Wippen en draaien
EN-1176
2,7 x 2,7 x 0,5 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,47 m
33 m2

12
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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