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Behendigheidsparcours (Type I)
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RO696
4-12 jaar

2-16 personen-uur

Productinformatie
Producttype
Certificatie
Afmetingen

Technische informatie

Back

Eco-Play
EN-1176
6,7 x 6,3 x 2,1 m
digg x hoogte)
del.icio.us
(lengte x breedte

Materialen

newsvine

Maximale valhoogte 71 cm
Next 2
87 m
Veiligheidsgebied
60
Aantal kinderen
reddit
ma.gnolia
google
bookmarks
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
live bookmarks
spurl
RSS
RSSfurl RSSfacebook

Houtsoort: Robinia
Touw in staalkabel
Verbindingen in kunststof
cons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.
Vuurverzinkte kettingen
© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
Roestvrij stalen bevestigingsmaterialen
Kunststof afdekdoppen

Back
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Productbeschrijving

digg
del.icio.us
ma.gnoliabalk en
google
bookmarks
Behendigheidsparcours met evenwichtstouw,
touwbrug, reddit
waggelpad, zwevende
touwladder
voor kinderen van
4 tot 12 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 6 platformen waarvan de 2 buitenste te bereiken zijn via 3 stappaaltjes.
newsvine
live bookmarks
furl
facebook
spurl
De vloerplanken van de platformen zijn vervaardigd uit lariks hout, de rest van het toestel bestaat uit robinia hout.
De platformen worden met elkaar verbonden door middel van een evenwichtstouw, touwbrug, waggelpad, zwevende
balk en touwladder. De touwbrug wordt opgebouwd uit touwen in staalkabel die met elkaar verbonden worden
door middel van kunststof verbingsgrepen. De balkjes van het waggelpad worden onderling en aan de leuningen met
vuurverzinkte kettingen verbonden. De zwevende balk hangt met 4 touwen in staalkabel vast aan de leuningen en
cons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down real
met 2 vuurverzinkte kettingen aan de platformen. De touwladder wordt opgebouwd uit touwen in staalkabel die
© 2007
Go Squared
All Rights Rese
met elkaar verbonden worden door middel van kunststof verbingsgrepen.Alle moeren
en bouten
wordenLtd.
volledig
afgeschermd. De gehele constructie wordt rechtstreeks met beton in de grond verankerd.
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