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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

O600

6-12 3-8

Klimtoestel in de vorm van een voetbal voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 5 metalen 
palen die centraal geplaatst worden. Daarrond wordt een metalen frame opgebouwd in de vorm van een voetbal. 
Alle onderdelen worden verbonden via verschillende speelmogelijkheden: touwen in staalkabel met op sommige 
plaatsen panelen uit HDPE polyethyleen met kunststof klimgrepen, gaten waar men kan doorkruipen, etc. Naargelang 
de voorkeur kan men voor het frame kiezen uit de volgende kleuren: zwart, wit, blauw, groen, geel en rood. Voor 
de panelen zijn volgende kleuren beschikbaar: paars, blauw, groen, geel, oranje en rood. Alle metaalonderdelen zijn 
roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat. Alle moeren en bouten worden volledig afgeschermd met bloemvormige 
kunststof afdekdoppen. Dit toestel wordt rechtstreeks, met beton in de grond verankerd.

Voetbal

Metalen palen van 127 mm diameter
Metalen buizen van 34 mm diameter
Metalen onderdelen polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld
Kunststof paalkappen
Plaatmateriaal en klimgrepen uit HDPE polyethyleen
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen met staalkabelversteviging
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Verbindingsklemmen in kunststof
Aluminium klemsysteem

Klimtoestellen
EN-1176
2,6 x H 2,8 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,05 m
29 m2

15
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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