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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

Z500

2 - 6

Levensgrote weegschaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het speeltoestel bestaat uit een verticale staander vervaardigd 
uit lariks. Op deze verticale staander is een horizontale balk bevestigd. Deze balk kan van links naar rechts balanceren 
naargelang het gewicht dat aan een van beide zijden geplaatst wordt. Aan de ene zijde van de horizontale balk is een 
groen kunststof kommetje bevestigd waarin de kinderen steentjes, zand of andere materiaalsoorten kunnen leggen. 
Aan de andere zijde van de horizontale balk is een grijze buis bevestigd waardoor het zand kan wegglijden. Dit toestel 
geeft de kinderen de kans om op een speelse manier inzicht te krijgen in het gewicht van bepaalde materiaalsoorten.  
In het midden van de balk is een telraam met verschuifbare kunststof schijfjes geplaatst.

WEEGSCHAAL

Houtsoort: padouk
Metalen buis uit roestvrij staal
Plaatmateriaal en schijfjes uit HDPE polyethyleen
Bloemvormige kunststof afdekdoppen

Zandtoestellen
EN-1176
1,6 x 0,3 x 0,6 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,55 m
15,5 m2

8
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar



Productfiche

Pagina 2/3

Veiligheidsgebied
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Z500

WEEGSCHAAL

460

32
7

Valhoogte:
0,6m

Afmetingen:
 1,6mx 0,27mx 0,6m

Oppervlakte:
15,5m2




