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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

T001

2-6 2-2

Een speeltoestel in de vorm van een truck voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Dit speeltoestel omvat een veelvoud 
aan speelmogelijkheden (o.a. een klauternet en een glijstang). De bovenconstructie is volledig uitgevoerd in 
lariks, de onderste liggers zijn uitgevoerd in eik. Het stuur vooraan in de truck en de diverse klimgrepen zijn 
vervaardigd uit kunststof. De truck kan zonder bevestiging op een verharde ondergrond staan. Door middel van een 
verbindingsbruggetje (T900) kan dit toestel tevens verbonden worden met een aanhangwagen (T801). Dit toestel 
wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en 
bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof bloemvormige afdekdoppen.

Truck

Stuur en handvatten in kunststof
Zijwanden en doorkruipringen in HDPE polyethyleen
Verlijmde bogen
Net in polypropyleen touw met staalkabelversteviging
Glijstang polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld
Houtsoorten:
Bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
Planken van 22, 35, 45 en 57 mm
Onderste liggers in eik
Sporten in es
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Polyestergecoate hoekijzers

Transport
EN-1176
5,7 x 1,0 x 1,8 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 60 cm
35 m2

30
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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T001

Truck


