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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S285

6-12 2-5

Klimtoestel voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het lignet wordt geplaatst in een rechthoek van 3 m bij 2,1 m. Aan elke 
zijde zijn er verschillende speelelementen voorzien. Zo is er een zijde met een klimnet, een zijde met klimbanden, 
een met een klimmuur met kunststof klimgrepen en vaste ladder en de laatste zijde heeft een klimtouw en losse 
touwladder. Het dak is voorzien van een klimnet waar men kan opzitten of over kruipen. De rondhouten lariks palen 
met een diameter van 12 cm worden door middel van metalen voetsteunen met beton in de grond geplaatst. Alle 
moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof afdekdoppen.

Lignet

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen van diameter 12 cm buiten het hart gezaagd
Ingewerkte essen laddersporten (40 mm dikte)
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
Watervaste antislipplaat (18 mm dikte)
Kunststof klimbanden
Kunststof afdekdoppen en klimgrepen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten en grondankers
Vuurverzinkte kettingen

Klimtoestellen
EN-1176
3,0 x 2,1 x 2,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,08 m
40 m2

15
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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