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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

jaar personen-uur

Technische informatie

Materialen
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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S335

4-15 2-4

 kind lbalk wordtAvontuurlijk speeltoestel voor eren van 4 tot 15 jaar. De pende opgebouwd uit een draaiende 
lariks balk die bevestigd wordt tussen 2 verticale lariks palen. Bovenaan, evenwijdig met de draaiende balk, is er een 
touw in staalkabel bevestigd waaraan men zich kan vasthouden terwijl men op de draaiende balk probeert recht te 
staan. De draaias is vervaardigd in roestvrij staal. Dit toestel wordt via paalvoeten met beton in de grond verankerd. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met 
bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Pendelbalk

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen van diameter 12 en 14 cm
Draaias in roestvrij staal
Touw in polypropyleen (diameter 18 mm) met staalkabelversteviging
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten

Sport & Spel
EN-1176
3,4 x 0,2 x 1,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 60 cm
20 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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