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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S931 (A/B)

2-6 1-1,5

Educatief boogtelraam voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Dit speeltoestel is opgebouwd uit 1 u-vormige metalen 
buis uit roestvrij staal. Aan deze buis worden aan beide kanten 1 ronde HDPE schijf uit polyethyleen bevestigd. 
Deze zorgen ervoor dat de telschijven niet op de grond belanden. De 10 telschijven bestaan uit UV-bestendig 
HDPE. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd 
met bloemvormige kunststof afdekdoppen. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd en mag op een verharde 
ondergrond geplaatst worden.

Boogtelraam

Metalen buizen uit roestvrij staal
Plaatmateriaal en schijfjes uit HDPE polyethyleen
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Gegalvaniseerde metalen voetsteunen

Educatieve spelpanelen
EN-1176
0,8 x 0,3 x 0,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 60 cm
- m2

2-4
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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