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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

G700 (A/B)

1-3 2-2

Kleurrijk speeltoestel in de vorm van een vlinder voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Het toestel heeft verschillende 
platformen in de vorm van bloemen. De opstapjes zijn in de vorm van bloemblaadjes. De kinderen kunnen door de 
vleugels, via de doorkruipringen, naar de loopwand klimmen. Daarnaast is er ook nog een telraampje voorzien. Het 
speeltoestel is zeer laag bij de grond waardoor het zeer toegankelijk is voor de allerkleinsten, zelfs voor de kindjes 
die nog niet kunnen stappen. Alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat, alle moeren 
en bouten zijn volledig afgeschermd door kunststof afdekdoppen.

VLINDERTUIN

Panelen en schijfjes in HDPE Polyethyleen
Metalen palen en onderdelen
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Kunststof afdekdoppen

Kleuterdorp
EN-1176
2,1 x 1,4 x 1,4 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,40 m
20 m2

7
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar (ref. B)
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Veiligheidsgebied
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