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Productfi che

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
Certifi catie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S303

4 - 12 2 - 3 

Staande wip voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De wip is opgebouwd uit een groene polyestergecoate 
metalen grondverankering uit 2 gebogen metalen buizen met een diameter van 63 mm. Bovenop de 
grondverankering zijn 2 rondhouten lariks palen buiten het hart gezaagd met een diameter van 12cm 
bevestigd. Aan de uiteinde van de lariks palen zijn rode ronde schijven uit 19mm HDPE polyethyleen 
voorzien waarop gestaan kan worden. De stavlakken zijn omboord met een blauwe polyestergecoate 
metalen buis met een diameter van 33mm. Op het midden van de wip is bovenop het scharnierpunt 
eveneens een ovaal stavlak uit 19mm HDPE polyethyleen voorzien. Een gele gebogen polyestergecoate 
metalen buis met een diameter van 42mm doet dienst als handvat. Het scharniermechanisme bestaat uit 
een onderhoudsvrije as met nylon hulzen. Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof 
bloemvormige afdekdoppen. Bij de wip worden eveneens twee afstootbanden voorzien.

WIP EINSTEIN

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen 12 cm dikte buiten het hart gezaagd
Metalen buizen van 42, 63 en 127 mm diamter zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Autobanden als schokdempers
Bloemvormige kunststof afdekdoppen

Wippen & draaien
EN-1176
3,8 x 0,7 x 1,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,95 m
25 m2

2
Beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar



Productfiche

Veiligheidsgebied
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673

3
6
7

Valhoogte:
0,97m

Afmetingen (LxBxH):
3,8 x 0,7 x 1,4m

Oppervlakte:
 25m2

S303

WIP EINSTEIN


