
OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

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

Pagina 1/3

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S569

6-12 2-4

Multi-doel voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit multi-doel kan gebruikt worden als voetbaldoel en als klim- en 
klautertoestel. Een ideaal toestel om sport en spel te combineren. De vierkanten lariks palen van 9 x 9 cm worden 
met metalen voetsteunen in de grond bevestigd. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren 
en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Multi-doel (zonder duikelrek)

Houtsoort: palen in lariks; laddersporten in es
Vierkantpalen 9 x 9 cm
Ingewerkte laddersporten 40 mm
Net in polypropyleen touw (diameter 16 mm) met staalkabelversteviging
Metalen poedergecoate buizen 35 mm
Gegalvaniseerde metalen voetsteunen voor in de grond
Bloemvormige kunststof afdekdoppen

Sport & Spel
EN-1176
2,7 x 0,9 x 2,1 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,10 m
31 m2

5
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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