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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

Z3636

2-6 2-5

Traditionele zandbak in een groot vierkant. De zandbak wordt samengesteld uit voorgeboorde vierkantpalen (9 x 
9 cm) die onderling worden verbonden door essen verbindingspennen. Een filterdoek wordt standaard bijgeleverd 
om op de bodem te plaatsen. Dit toestel kan desgewenst uitgebreid worden met 12 HDPE polyethyleen zittingen 
in de hoeken (Z3636). Optioneel kan de zandbak afgedekt worden met multiplexplaten (D3636) of een afdekzeil 
in HDPE polyethyleen (N3636). De afdekplaten zijn vervaardigd uit watervaste plaat van 18 mm met handvatten in 
kunststof. Door weersomstandigheden is vervorming van de afdekplaten mogelijk, dit valt echter op te lossen door 
het omdraaien van de plaat. Het afdeknet, de zitjes en de tafeltjes zijn vervaardigd uit HDPE polyethyleen, het tafeltje 
staan op een autoband als ondersteuning.

Zandbak in balken (groot vierkant)

Houtsoort: balkjes in lariks, pennen in es
Voorgeboorde vierkant balkjes 1,8 m lengte (9 x 9 cm)
Verbindingspennen met diameter 25 mm
Filterdoek om op de bodem te leggen
Opties:
HDPE polyethyleen zittingen
Deksel in watervaste multiplexplaat (dikte 18 mm) met kunststof handvatten
HDPE polyethyleen afdeknet (1m80 x 1m80)

Zandtoestellen
EN-1176
3,6 x 3,6 x 0,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

-
- m2

30
Geen beton nodig
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