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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

RO500

6-14 2-12

Een combinatie van 2 platforms verbonden door middel van een wiebelende loopbrug voor kinderen vanaf 6 jaar. De 
vloer- en dakplanken zijn vervaardigd uit lariks hout, de rest van het speeltoestel uit robinia hout. Het toestel kan 
betreden worden door middel van een klimnet, klimladder of klimtouw (steunend op een schuinliggende rondhout 
paal). Het speeltoestel kan verlaten worden via 2 glijbuizen uit inox. Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd. 
De gehele constructie wordt rechtstreeks met beton in de grond verankerd.

Keverbrugje (met glijbuizen)

Houtsoort: Robinia
Touw in staalkabel
Verbindingen in kunststof
Inox glijbuizen (48 mm diameter) en bevestigingsmaterialen

Eco-Play
EN-1176
5,6 x 4,0 x 3,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,50 m
53 m2

25
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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Keverbrugje (met glijbuizen)




