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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

G567 (A/B)

2-6 2-5,5

Een kleurrijk speeltoestel voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Dit speeltoestel is een combinatie van het kreeftje en het 
leeuwenhol. Het speeltoestel bestaat uit 2 delen die met elkaar verbonden worden door middel van een kruiptunnel 
uit HDPE polyethyleen. Het eerste deel is opgebouwd uit een plankenvloer en 1 platform, op een hoogte van 85 cm, 
dat bereikt kan worden via een gemakkelijke houten trap. Vanop het platform kan naar beneden gegleden worden 
via een kunststof glijbaan of een spiraalglijstang. Het tweede deel is eveneens opgebouwd uit een plankenvloer en 1 
platform, op een hoogte van 85 cm. Dit platform kan bereikt worden via een gemakkelijke houten trap, een klimmuur 
met kunststof klimgrepen en een kleurrijk klimnet. Aan de zijde van het klimnet is er een ronde opening voorzien 
waar de kinderen kunnen doorkruipen. De vloerplanken hebben een dikte van 22 mm. De lariks vierkantpalen (9 
x 9 cm) worden met metalen gegalvaniseerde voetsteunen in of op de grond bevestigd. De onderste liggers zijn 
in eik. Alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd 
met kunststof bloemvormige afdekdoppen. Het toestel wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd met 
bevestigingsijzers en mag op gras geplaatst worden.

MaMMoet

Houtsoorten: lariks en eik
Vierkantpalen van 9 op 9 cm
Kunststof glijbaan
Plaatmateriaal en kruiptunnel uit HDPE polyethyleen
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Touwen en netten in polypropyleen touw van 16 mm dikte met staalkabelversteviging
Kunststof klimgrepen en klemmen
Antislip rotswand
Gegalvaniseerde bevestigingsijzers

Kleuterdorp
EN-1176
4,7 x 1,9 x 1,9 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 1 m
35 m2

16
Beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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