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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

C001

3-15 2-40

Combinatie van het zeeroverskasteel (S610), de vesting (S600) en het verbindingsnet (S703) met de 
aanbouwelementen hoge spiraalglijstang (S018), Klimboog (S006), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402) 
. Extra opties zijn twee zitbankjes en een tafeltje (S001), toogje met telraam (S003), rotswand (S007), lage glijstang 
(S008), zandwerkplaats (S009), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), zitbalk met 3 zittingen (S019), 
spelpanelen (S033-S038). De structuur is beschikbaar met rode of groene zijwanden.

LISSABON

Houtsoort: lariks en laddersporten in es
Rondhouten palen 12 cm dikte buiten het hart gezaagd
Dakplanken met tand en groef 22 mm dikte
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
Trap met ingewerkte treden van 35 mm dikte
Lage roestvrijstalen glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden
Spiraalglijbaan uit polyethyleen
Loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
Klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
Touwen en netten in polypropyleen touw van 16 mm dikte met staalkabelversteviging
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten
Kunststof klemmen
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Combinaties
EN-1176
13,5 x 4,9 x 3,9 m
(lengte x breedte x hoogte)

2 m2

106 m²
60

Beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar (ref. B)

DBF_concrete
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