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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

RO302

4-10 2-4

Tweepersoonswip voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De wip is opgebouwd uit 2 verticale rondhouten robinia palen 
verbonden door roestvrijstalen buizen die dienst doen als grondverankering met daarop een horizontaal rondhouten 
robinia paal buiten het hart gezaagd. De ronde handgrepen en verbindingsbuizen zijn vervaardigd uit roestvrij staal. 
Het scharniermechanisme bestaat uit een onderhoudsvrije as met nylon hulzen. Alle moeren en bouten zijn volledig 
afgeschermd met kunststof afdekdoppen. Bij de wip worden eveneens twee afstootbanden voorzien.

Tweepersoonswip

Houtsoort: Robinia
Roestvrijstalen bevestigingsmaterialen
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Autobanden als schokdempers
Handgrepen en verbindingsbuizen in roestvrij staal

Eco-Play
EN-1176
3,8 x 0,7 x 0,6 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 1 m
15 m2

2
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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