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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

Z300

2-6 2-3

Zandspeeltoestel in de vorm van een boot voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Deze moderne zandbak heeft extra 
speelwaarde want naast het spelen met zand kunnen de kinderen ook volop hun verbeelding gebruiken dankzij 

t stuur. Het stuur vooraan de zandboot b t uit kunstde vorm van de zandbak en he estaa stof en de boeg is rood 
geverfd. Er wordt een filterdoek voorzien om onderaan de boot te leggen. 

ZANDBOOT

Rondhouten paal in lariks van 10 cm diameter
Lariks vierkantbalken met pen 9 x 9 cm
Afdekboorden uit HDPE Polyethyleen
Kunststof stuur
Filterdoek om op de bodem te leggen
Verbindingspennen diameter 25 mm uit es

Zandtoestellen
EN-1176
2,8 x 2,0 x 1,1 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,40 m
26 m2

15
Geen beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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Z300

ZANDBOOT
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