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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

RO540

4-12 3-13

Combinatie van de tovertoren en speeltoren voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De vloer- en dakplanken, klimmuur en 
zijwanden zijn vervaardigd uit lariks hout, de rest van het speeltoestel uit robinia hout. De tovertoren kan bereikt 
worden via 2 klimmuren met klimgrepen uit padouk, een klimnet en een klimconstructie bestaande uit rondhouten 
palen en touwen in staalkabel. De tovertoren kan verlaten worden via een glijbaan uit roestvrij staal. De speeltoren 
kan bereikt worden via een klimnet of een klimtouw en kan verlaten worden via inox glijbuizen. Alle moeren en 
bouten zijn volledig afgeschermd. De gehele constructie wordt rechtstreeks met beton in de grond verankerd.

COMBI - TOVERTOREN

Houtsoort: Robinia
Touw in staalkabel
Verbindingen in kunststof
Klimgrepen in padouk
Klimmuur in lariks
Roestvrij stalen glijbaan, glijbuizen en bevestigingsmaterialen
Kunststof afdekdoppen

Eco-Play
7,0 x 7,0 x 3,8 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,50m
71 m2

35
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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