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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

E500

6-15 2-24

Uitdagend klimtoestel voor kinderen van 6-15 jaar. Het speeltoestel bestaat uit diverse palen. Een horizontale 
U-vormige ladder met hangsporten is voorzien van een spiraalglijstang, een rechte glijstang en een sportenladder. 
Aan de ene zijde bevindt zich een klimconstructie opgebouwd uit twee klimpalen die door middel van een gebogen 
hangladder met elkaar verbonden zijn. Aan de hoogste klimpaal zijn 3 grote elementen bevestigd. Een gebogen 
slangvormige ladder maakt het mogelijk om tot bovenaan te klimmen. Een gebogen net opgespannen tussen de 
centrale klimpaal en een gebogen buis laat toe om met verschillende kinderen tegelijk op verschillende hoogtes te 
klimmen. De constructie is eveneens beklimbaar via een verticale klimmuur opgebouwd uit een HDPE polyethyleen 
paneel met diverse klim- en doorkruipmogelijkheden. Een boonvormige klimladder, een klimring opgespannen aan 16 
mm polypropyleen touw en een brandweerglijstang maken het mogelijk om de laagste klimpaal te beklimmen. Beide 
klimpalen zijn onderling verbonden via een gebogen hangladder met hangringen. De andere zijde van de U-vormige 
ladder is opgebouwd uit 4 schuingeplaatste palen waaraan diverse klim- en glijdelementen bevestigd zitten. Aan 
de ene zijde is een klimnet bevestigd. Een U-vormige brug met U-treden verbindt de schuingeplaatste palen. Deze 
palen zijn voorzien van een boonvormige klimladder. Het laatste deel is opgebouwd uit 2 palen met diameter 89 en 
127 mm. Het toestel kan beklommen worden via een wenteltrap met ronde HDPE polyethyleen treden of via een 
gebogen klimmuur opgebouwd uit een HDPE polyethyleen paneel met diverse klim- en doorkruipmogelijkheden. 
Vanop het platform bovenaan kan naar beneden gegleden worden via 2 evenwijdig roestvrijstalen glijbuizen of via een 
verbindingstunnel met HDPE polyethyleen glijvlak.

EntErprisE U

Metalen palen van 89 en 127 mm diameter
Metalen buizen van 34, 43 en 48 mm diameter
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Glijbuizen uit inox van 48 mm diameter
Verbindingen in aluminium en kunststof
Kunststof paalkappen en afdekdoppen
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en klimgrepen
Touwen en netten in polypropyleen touw van 16 mm dikte met staalkabelversteviging
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Het speeltoestel wordt verankerd in een betonfundament

Universe
EN-1176
11,6 x 7,3 x 3,3 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,62 m
116 m2

50
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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