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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

M065 + M048

2-12 1-1,5

Set van 2 megafoons uit polyethyleen voor metalen palen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De metalen buis aan de 
megafoon bestaat uit polyester gecoat staal en wordt met vandalismebestendige aluminium bevestigingsklemmen 
aan de metalen palen verbonden. De metalen palen (M048) bestaan uit polyester gecoat staal en zijn voorzien van 
vandalismebestendige paalkappen in kunststof. De palen hebben een diameter van 127 mm en een lengte van 190 cm. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld.

Megafoon (Set van 2 StukS)

M065
Metalen buizen diameter 48 mm uit polyester gecoat staal
Megafoon uit UV-bestendig HDPE polyethyleen
Ondergrondse kunststof verbindingsbuis
M048 (2 stuks nodig)
Metalen paal diameter 127 mm uit polyester gecoat staal
Kunststof paalkap
Aluminium bevestigingsklemmen

Educatieve spelpanelen
EN-1176
0,7 x 0,3 x 1,3 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 60 cm
- m2

2
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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