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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

U200 (A/B)

3-12 2-12

Een speeltoestel in de  vorm van een vikingschip opgebouwd in twee delen voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De 
achtersteven (ref. U200) is opgebouwd uit een stuurwiel uit HDPE polyethyleen, een klimmast met kraaiennest en 
zeeroversvlag, een glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, 
rotswand, aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats of glijbaan. Het net en de touwen zijn opgebouwd uit staalkabel. 
De klimladder aan het kraaiennest heeft ingewerkte sporten uit es van 40 mm. De korf wordt gemaakt met metalen 
buizen; de kruisverbinding is gemaakt uit U-profielen. De rondhouten lariks palen hebben een diameter van 10 
en 12 cm en worden met metalen voetsteunen in of op de grond bevestigd. Alle metaalonderdelen zijn polyester 
gecoat en roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof 
afdekdoppen. In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor 
een kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet (ref. U300).

Vikingboot (achtersteVen)

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen diameter 10 en 12 cm
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Bodemplanken van 22 mm dikte
Klimladder met ingewerkte sporten in es van 40 mm dikte
De korf wordt gemaakt met metalen buizen, de kruisverbinding is gemaakt uit U-profielen
Metalen delen polyester gecoat
Net, touwen en touwladder in polypropyleen touw in staalkabelversteviging
Doorkruipringen in HDPE polyethyleen
Handvatten en stuur in kunststof
Bloemvormige kunststof afdekdoppen

Transport
EN-1176
5,0 x 2,4 x 4,1 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,15 m
43 m2

30
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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