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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

A560

6-12 2-3

Metalen speeltoestel voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 4 verticale metalen palen van 
127 mm diameter en 1,20 m hoog die in een rechthoek geplaatst worden. Tussen deze palen worden 2 rode metalen 
buizen, evenwijdig met elkaar en op een afstand van 80 cm gehangen. Men kan aan de overkant geraken door zich 
al steunend op de buizen te verplaatsen. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat. 
Alle moeren en bouten worden afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen. De metalen palen worden 
rechtstreeks met beton in de grond verankerd.

AlAbAmA

Metalen palen van 127 mm diameter
Metalen buizen van 60 mm diameter
Metalen onderdelen polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld
Verbindingen in aluminium en kunststof
Kunststof paalkappen en afdekdoppen
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal

Metalen avonturenpad
EN-1176
3,4 x 0,7 x 1,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

98 cm
24 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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