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Producttype
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Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S205

6-15 2-6

Klimtoestel in zeshoekvorm voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Het klimtoestel is voorzien van een glijstang, metalen 
klimrek, klimtouw, hoge metalen duikelrekstang, klimnet en lage metalen duikelrekstang. De verticale rondhouten 
lariks palen met diameter 12 cm en buiten het hart gezaagd worden door middel van metalen voetsteunen met beton 
in de grond geplaatst. Alle metaalonderdelen zijn polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld. Alle moeren en bouten 
worden volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Zeshoekig klimtoestel

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen van diameter 12 cm buiten het hart gezaagd
Metalen sporten en glijstang
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten en grondankers

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

2,37 m
41 m2

10
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar



Productfiche

Pagina 2/3

Veiligheidsgebied

europlay N.V. • eegene 9 • 9200 OUDegeM-DenDerMOnDe (belgiUM)
t. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

S205

Zeshoekig klimtoestel


