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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S206

6-12 2-8

Klimtoestel in zeshoekvorm opgebouwd uit houten palen op gegalvaniseerde paalvoeten met verschillende klim- en 
glijfuncties. Het klimtoestel is voorzien van een verticaal klimnet, een brandweer glijstang, een spiraalglijstang, een 
verticale HDPE rotswand en een metalen sportenladder. Bovenaan is er een horizontaal klimnet waarop uitgerust kan 
worden en dat dienst doet als vertrekpunt voor de evenwijdige RVS glijbuizen. Alle moeren en bouten zijn volledig 
afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen. Het toestel wordt via de gegalvaniseerde paalvoeten met 
beton in de grond verankerd.

Arendsnest (met glijbuis)

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen van diameter 12 cm buiten het hart gezaagd
Metalen sporten en glijstangen
Klimgrepen en handvatten in kunststof
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Glijbuizen uit roestvrij staal
Kunststof verbindingsklemmen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten
Bloemvormige kunststof afdekdoppen

Klimtoestellen
EN-1176
4,8 x 2,9 x 2,8 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,99 m
39 m2

15
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Arendsnest (met glijbuis)


