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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S231

4-10 2-3,5

Klimtoestel in de vorm van een pyramide voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 2 houten 
klimladders, een oranje HDPE klimpaneel met verschillende klimgrepen en handvatten uit kunststof en een klimnet. 
De rondhouten lariks palen van diameter 10 cm en buiten het hart gezaagd worden met metalen voetsteunen in de 
grond geplaatst. Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen.

KlauterdriehoeK

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen van diameter 10 cm buiten het hart gezaagd
Klimgrepen en handvatten in kunststof
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten

Klimtoestellen
EN-1176
2,0 x 2,0 x 2,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,65 m
25 m2

10
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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