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Producttype
Certifi catie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

O700

6-15 3-20

De windmolen is een speeltoestel voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Het toestel is opgebouwd rond een centrale, 
rondhouten paal van 14 cm dikte.  Aan de top zijn de impressionante wieken bevestigd, die zonder meer de blikvanger 
van de windmolen vormen. Onder de wieken kan u een kleurrijke speelkorf terugvinden. De speelkorf is te bereiken 
langs drie zijden. Zo kan je langs de voorzijde via het klimtouw of langs de achterzijde met een touwladder het 
platform betreden. De spiraal glijstang kan zowel als toegang als uitgang gebruikt worden. Via de inox glijbuizen aan de 
zijkant kan naar beneden gegleden worden. De volledige korf is voorzien van metaal dat roestvrij voorbehandeld is en 
gecoat met polyester. Alle kleurrijke kunststof platen bestaan uit HDPE polyethyleen.

WINDMOLEN

Houtsoort: lariks & padouk
Rondhouten centrale paal 14 cm dikte buiten het hart gezaagd
Schoren en steunbalken uit tropisch hardhout padouk
Alle metalen onderdelen zijn polyester gecoat en roestvrij voorbehandeld
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
Antislip kunststof vloeren
Touw in 18 mm polypropyleentouw met staalkabelversterking
Vandalismebestendige verbindingsklemmen in kunststof
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Gegalvaniseerde metalen paalvoet      

Klimtoestellen
EN-1176
6,9 x 4,75 x 2,6 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,21 m
31,4 m2

8
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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