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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

E069

6-12 2-5

Draaitoestel voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 2 verticale polyestergecoate metalen 
palen die schuin in de grond geplaatst worden. Bovenaan de buizen vertrekken 2 polyestergecoate metalen buizen die 
samenkomen in 1 punt. Aan dit punt wordt een polyestergecoate metalen draaiton met onderhoudsarme assen en 
draaimechanismen gemonteerd. Deze draaiton kan 180 graden ronddraaien en wordt vastgemaakt in de grond door 
middel van een metalen staaf. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld.

Shuttle

Metalen buizen van 34, 60 en 127 mm diameter zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen

Wippen en draaien
EN-1176
2,6 x 1,0 x 2,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,25 m
16 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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