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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

F0131 (A/B)

3-6 2-30

Kleurrijk combinatietoestel voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het speeltoestel bestaat uit een hoge speeltoren verbonden 
met 2 overdekte en 1 open speelplatforms. De speeltoren bestaat uit drie platforms boven elkaar. Het hoger gelegen 
platform kan bereikt worden via een gemakkelijke trap met metalen leuningen, een klimboog en een HDPE polyethyleen 
rotswand met kunststof klimgrepen. Het hoogste platform kan beklommen worden via een ingewerkte wenteltrap. 
Het bovenste platform is voorzien van een gebogen metalen balustrade met kunststof stuur, een verrekijker en een 
draaispel. Van op dit platform kan naar beneden gegleden worden via een metalen spiraalglijstang. Het geheel wordt 
overdekt door een 2-ledig dak uit afgeronde kleurrijke HDPE polyethyleen panelen. Vanuit de hoge speeltoren kan 
via dubbelwandige HDPE polyethyleen doorkruipbuis naar een open platform gekropen worden. Dit platform met 
een platformhoogte van 93cm kan bereikt worden via een klauternet en een tweeledige platformtrap met metalen 
buisleuning. Het staat via een gebogen loopbrug in verbinding met een overdekt speelhuis. Vanuit het speelhuis vertrekt 
een kunststof glijbaan. Het speelhuisje kan betreden worden via een gemakkelijke trap met metalen leuningen. Onderaan 
is een speelvloer voorzien en bovenaan in het huisje is een bankje voorzien, het geheel wordt overdekt door een 2-ledig 
dak uit afgeronde HDPE kleurrijke polyethyleen panelen. Vanop het tussenplatform vertrekt een kwartcirkelbrug naar 
een overdekt platform. Het speelplatform met een hoogte van 52cm is overdekt door een schuingeplaatst dak uit 
afgerond kleurrijk HDPE polyethyleen plaatmateriaal. Het toestel is toegankelijk via een ladder met metalen sporten, 
een houten klimboog en een mini-glijstang. Op diverse plaatsen zijn kunststof handvatten voorzien die het klimmen 
vergemakkelijken.

BLAUWBAARD

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen 10 cm dikte buiten het hart gezaagd
Alle metalen onderdelen zijn polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Touwen en netten in 16 mm polypropyleentouw met staalkabelversterking
Kunststof glijbaan
Handvatten, stuurtje en klimgrepen in kunststof
Kruiptunnel in HDPE polyethyleen
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten
Antislip rotswand

Sprookjesland
EN-1176
6,3 x 5,4 x 4,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,90 m
62 m2

35
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar (ref. B)
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