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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

S420

3-12 2-5

Een klimtoestel met een rotswand langs de ene zijde en een inox glijbaan van 0,50 m breed en verticale ladder aan 
met zitbande andere zijde voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Onderaan is een speelhuisje kje voorzien. Het geheel 

is ideaal voor reeds verharde oppervlakten omdat alleen de glijbaan in de grond verankerd moeten worden. De 
bevestiging van de onderbalken gebeurt desgewenst met grondankers (T600) in de grond. Hiervoor is beton vereist.  
Alle metaalonderdelen worden roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten worden volledig afgeschermd met 
bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Berghut

Houtsoort: lariks
Onderste liggers in eik
Roestvrijstalen glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden
Verticale en horizontale vierkantpalen 9 x 9 cm
Planken platformvloer 22 mm dikte
Klimladder met ingewerkte sporten 40 mm dikte
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Antislip rotswand met HDPE klimgrepen
Kunststof klemmen
Laddersporten in es
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Optie: gegalvaniseerde bevestigingsijzers

Lage houten structuren 
EN-1176
4,1 x 1,2 x 2,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,38 m
28 m2

10
Beton nodig
Enkel oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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