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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

T050

3-8 3-8

Moderne trein met veel speelwaarde voor kinderen van 3 tot 8 jaar. De trein wordt opgebouwd uit 3 delen. Het 
eerste deel is de locomotief van de trein en bevat een besturingshendel uit kunststof. Deze wagon bevat ook enkele 
zitbankjes en een trap om naar het dak te gaan. De tweede wagon is de passagierswagon en is opgebouwd uit 
verschillende banken waarop de kinderen even kunnen uitrusten. Aan de A-zijde van deze wagon is ook een telraam 
en bar voorzien die zorgen voor extra speelwaarde. Aan de B-zijde van de trein is een doolhof voorzien. De derde 
wagon is de achterkant van de trein en bevat een klimnet waarop de kinderen kunnen klauteren. Via de trap van de 
eerste wagon kunnen de kinderen het dak bereiken waar een waggelbrug op gebouwd werd. Als de kinderen deze 
waggelbrug oversteken kunnen ze via een inox glijbaan met glijbaanboorden uit HDPE polyethyleen naar beneden 
glijden. Het net en de touwen zijn uitgevoerd in polypropyleen touw met staalkabelversteviging. De zijwanden van de 
trein bestaan uit HDPE polyethyleen. De trein kan vrijstaand geplaatst worden op een verharde ondergrond of met 
6 draagbalken als fundering bij losse ondergrond. De volledige trein is opgebouwd uit lariks, de bielzen zijn in azobe. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten worden volledig afgeschermd met 
bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Europlay ExprEss

Houtsoorten: lariks en bielzen in azobe
Inox glijbaan 0,5 m breed met HDPE polyethyleen glijbaanboorden
Vloerplanken 22 op 95 en 22 op 120 mm
Loopbalken waggelbrug 57 op 95 mm
HDPE polyethyleen plaatmateriaal in 9, 12 en 19 mm
Net en touwen in polypropyleen touw met staalkabelversteviging
Kunststof verbindingsklemmen
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Transport
EN-1176
9,0 x 1,1 x 2,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,45 m
52 m2

30
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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