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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

G803A/G803B

1-4 2-1,5

Vrijstaand kleurrijk speeltoestel voor kinderen van 1 tot 4 jaar. De loopwand heeft twee zijden uit HDPE 
polyethyleen in de vorm van een mannelijke en vrouwelijke Piraat. De mannelijke piraat leunt op een zwaard en 
draagt een papegaai op zijn schouder. De vrouwelijke piraat zwaait met haar zwaard terwijl ze tegen een schatkist 
leunt. In haar andere hand houdt ze een vlag vast. Het toestel is beklimbaar via een trap, vervaardigd uit lariks. Alle 
metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met kunststof 
bloemvormige afdekdoppen. Dit avontuurlijk toestel biedt de kinderen diverse speelwaarden aan. De kinderen 
kunnen naar hartelust naar beneden glijden en zetten dankzij het kindvriendelijke trapje of de loopwand hun eerste 
stapjes om te leren klimmen. De echte avonturiers kunnen hun weg onderaan verderzetten via de doorkruiptunnel 
in de vorm van een schatkist. Aan de binnenkant van de schatkist zijn verschuifbare schijfjes bevestigd, waarmee de 
kinderen kunnen experimenteren. Dankzij het piratenthema kunnen de kinderen hun fantasie naar hartelust laten 
werken.

PIRATEN

Hout: lariks & eik
HDPE polyethyleen platen
Kunststof afdekdoppen
Metaal: inox en gelegeerd staal
Polypropyleen touw

Kleuterdorp
EN-1176
(lengte x breedte x hoogte)

 m2

4
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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