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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

G718

2-7 2-2

DE  APPEL

Houtsoort:
- palen en planken in lariks (gecertificeerd): duurzaam en stabiel inlands hout
- onderliggers in padouk (gecertificeerd Afrikaans hout): een uiterst duurzame, sterke en stabiele houtsoort
Plaatmateriaal in kleurvast polyethyleen
Metalen onderdelen in roestvrij staal (inox)

Kleuterdorp
EN-1176
2,5 x 0,6 x 1,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,97 m
19,5 m2

Geen beton nodig 
Oppervlaktemontage beschikbaar

6

Een toestel met een thema dat kinderen, maar ook volwassenen, uitnodigt tot het eten van gezonde voeding en 
tegelijkertijd de beweging stimuleert.

Een speeltoestel voor kinderen van 2 tot 7 jaar in de vorm van een appel met een glijbaan en een klimmuur. Het 
toestel heeft een valhoogte van 0,96 m.
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Veiligheidsgebied
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