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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

S940

4-8 1-1,5

4 tot tel heeft heDraaischijf voor kinderen van 8 jaar. Het kleurrijke speeltoes t uitzicht van een bloem en is 
opgebouwd uit polyestergecoate metalen buizen met een diameter van 33mm. Het metalen stavlak is omboord met 
een metalen buis en binnenin afgewerkt met gegoten rubber. Bovenop de s-vormige verticale buis die dienst doet 
als handvat om het speeltoestel te doen draaien zit een 19mm HDPE polyethyleen plaat in de vorm van een bloem. 
Het speeltoestel draait op een onderhoudsvrij draaimechanisme met dubbele kogellagers (onder en boven). Alle 
metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof 
bloemvormige afdekdoppen.

DANSENDE BLOEM

Metalen buizen van 33 mm diameter zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Antislip rubberen bodemoppervlak

Wippen en draaien
EN-1176
0,5 x H 1,3 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,15 m
10 m2

4
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied

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

S940

DANSENDE BLOEM

349




