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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S910 (A)

3-12 2-2,5

Ballenvanger voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de vorm van een beertje/leeuwtje. De ene zijde van de korf heeft een 
beertjesgezicht, de andere een leeuwtjesgezicht. De diameter van de korf bedraagt 90 cm (aan de buitenste grenzen 
110 cm) en is 1 m hoog. De korf is vervaardigd uit HDPE polyethyleen. De korf is aan de onderzijde voorzien van 4 
buisgaten bedoeld als doorvoergaten voor de ballen. De met polyester gecoate stalen buis (diameter 120 mm) wordt 
volledig vast verankerd in de grond. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten 
worden volledig afgeschermd.

Ballenvanger Beertje/leeuwtje

Gelakte korf (0,9 m diameter op 1 m hoogte) in HDPE polyethyleen
Polyester gecoate buis van 12 cm diameter

Sport & Spel
EN-1176
0,9 m x H 2,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

-
- m2

10
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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