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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S211

6-12 2-5

Kraaiennest met klimnet en touwladder voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De klimladder aan het kraaiennest heeft 
ingewerkte sporten uit es van 40 mm. De korf wordt gemaakt met metalen buizen; de kruisverbinding is verstevigd 
met U-profielen. De verticale rondhouten eiken paal heeft een diameter van 16 cm en wordt rechtstreeks met 
beton in de grond bevestigd. Als alternatief is er ook een kraaiennest met zeeroversvlag aanwezig (U300). Alle 
metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten worden volledig afgedekt met kunststof 
afdekdoppen.

Kraaiennest

Houtsoorten: lariks en eik
Rondhouten lariks paal van diameter 12 cm buiten het hart gezaagd
Rondhouten verticale eiken paal van 16 cm diameter
Ingewerkte essen laddersporten 40 mm
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Polyester gecoate metalen korf
Kruisverbinding verstevigd met zware U-profielen

Klimtoestellen
EN-1176
2,1 x 1,5 x 3,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,17 m
28 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar



Productfiche

Pagina 2/3

Veiligheidsgebied
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