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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

G100

4-12 2-3

Vrijstaande kleurrijke glijbaan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De glijbaan is opgebouwd uit 19mm dikke gekleurde 
HDPE polyethyleen glijboorden. De glijplaat met startzone op 0.9m is opgebouwd uit 1,5mm dik roestvrij staal. Het 
toestel is beklimbaar via een ladder opgebouwd uit eiken zijplanken met laddersporten in es. De ladder is afgewerkt 
met 19mm dikke gekleurde HDPE polyethyleen zijboorden.  Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en 
alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof bloemvormige afdekdoppen.

Kinderglijbaan

Inox glijbaan (glijplaat 1,5 mm dikte)
Houtsoort: lariks, laddersporten in es
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Gegalvaniseerde bevestigingsijzers

Vrijstaande glijbanen
EN-1176
3,3 x 0,6 x 2,1 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,37 m
22 m2

1
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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