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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S905

4-14 2-4

Draaibol voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het kleurrijke speeltoestel combineert de eigenschappen van een 
draaimolen en een klimtoestel. Het speeltoestel bestaat uit een bolvormige buizenconstructie uit polyestergecoate 
metalen buizen met een diameter van 33 en 42mm. Binnen de bol is een schuin net gespannen waarop gezeten en 
geklommen kan worden. Het net is opgespannen binnen een metalen ring die buiten de bolconstructie uitsteekt. Op 
de metalen ring uit polyestergecoate metalen buis met diameter van 42mm kan gezeten en gestaan worden zoals op 
een draaimolen. De volledige constructie kan ronddraaien op een draaimechanisme met dubbele kogellagers (onder 
en boven). Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd 
met kunststof bloemvormige afdekdoppen.

SATURNUS

Metalen buizen van 33 en 42 mm diameter zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Touwen en netten in 16 mm polypropyleen touw met staalkabelversterking
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen

Wippen en draaien
EN-1176
1,9 x 1,8 x 1,6 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,95 m
27 m2

8
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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