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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

JAAR PERSONEN-UUR

Technische informatie

Materialen

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

A610

4-15 2-4

 kind el is opgebo  Avontuurlijk speeltoestel voor eren van 4 tot 15 jaar. Het toest uwd uit 2 verticale rondhouten 
lariks palen van 12 cm diameter die met elkaar verbonden worden via een horizontale rondhouten lariks paal van 
eveneens 12 cm diameter. De verticale palen worden beiden gesteund door 2 kleinere rondhouten eiken palen met 
dezelfde diameter. Aan de horizontale paal hangen 3 touwen met 3 kunststof autobanden. Deze autobanden worden 
onderling ook nog eens verbonden door vuurverzinkte kettingen. Het doel is om van de ene kant naar de andere 
kant te geraken via de banden, zonder de grond te raken. Alle moeren en bouten worden afgeschermd met kunststof 
afdekdoppen. Dit toestel wordt via de eiken palen rechtstreeks met beton in de grond verankerd.

KONING ARTHUR

Rondhouten palen van 12 cm diameter
Kunststof autobanden
Touwen in polypropyleen touw met staalkabelversteviging
Vuurverzinkte kettingen
Rondhouten palen in eik voor in de grond
Rondhouten palen in lariks voor boven de grond

Houten avonturenpad 
EN-1176
4,0 x 0,4 x 2,6 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,80 m
24 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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