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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S400 (A/B)

2-8 2-4

Een speelhuisje voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Het speeltoestel is opgebouwd uit een plankenvloer, zadeldak en drie 
zijwandjes. Binnenin worden er twee zitbankjes en een tafeltje voorzien. De vloer en dakplanken hebben een dikte 
van 22mm. De zijwanden en sierlijsten aan het dak zijn vervaardigd uit gekleurd HDPE polyethyleen plaatmateriaal. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof 
bloemvormige afdekdoppen of zijn ingewerkt in het hout. De rondhouten lariks palen hebben een diameter van 12cm 
en worden met metalen gegalvaniseerde voetsteunen in of op de grond bevestigd.

Kabouterhuisje

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen 12 cm dikte buiten het hart gezaagd
Dakplanken met tand en groef
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Gegalvaniseerde paalvoeten
Kunststof verbindingsklemmen

Kleuterdorp
EN-1176
1,7 x 1,6 x 2,0 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 1 m
18 m2

8
Beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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