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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

A640

4-15 2-4

 kind el is opgebo  Avontuurlijk speeltoestel voor eren van 4 tot 15 jaar. Het toest uwd uit 4 verticale rondhouten 
eiken palen die in een rechthoek geplaatst worden. De palen worden bovenaan verbonden met 2 touwen (1 links - 1 
rechts) die dienst doen als leuning. Onderaan verbindt 1 centraal touw beide kanten. Men kan van de ene kant naar 
de andere kant gaan door over het onderste touw te stappen terwijl men zich vasthoudt aan de 2 bovenste touwen. 
Alle moeren en bouten worden afgeschermd met kunststof afdekdoppen. Dit toestel wordt via de eiken palen 
rechtstreeks met beton in de grond verankerd.

HERCULES

Rondhouten palen van 10 en 12 cm diameter
Touwen in polypropyleen touw met staalkabelversteviging
Rondhouten palen in eik voor in de grond
Rondhouten palen in lariks voor boven de grond

Houten avonturenpad 
EN-1176
3,6 x 1,0 x 1,0 m
(lengte x breedte x hoogte)

93 cm
27 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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