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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

S101

4-15 2-4,5

Houten schommel voor kinderen van 4 tot 15 jaar. De schommel is opgebouwd uit 4 staanders lariks hout met een 
diameter van 12 cm en een horizontale ligger lariks hout met diameter van 14cm. De schommel is in de hoeken 
verstevigd met rode polyestergecoate stalen steunbeugels met een diameter van 42mm. De rubberen zittingen zijn 
met gegalvaniseerde kettingen bevestigd aan onderhoudsvrije schommelhaken. De schommel is onderaan voorzien 
van metalen gegalvaniseerde schelpvormige paalvoeten die met beton in de grond verankerd worden.

ZWARE SCHOMMEL

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen 12 en 14 cm dikte buiten het hart gezaagd
Metalen hoeksteunen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Rubberzittingen aan vuurverzinkte kettingen
Onderhoudsvrije inox schommelhaken
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten

Schommels
EN-1176
3,9 x 2,6 x 2,8 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,50 m
26-23 m2

2
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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