
OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

OK

digg

newsvine live bookmarks furl

del.icio.us reddit

spurl

ma.gnolia

facebook

google bookmarks

OK

RSS RSS RSS

Cancel

Browse

Cancel

Browse

OK

Cancel

Browse

© 2007 Go Squared Ltd. All Rights Reserved.
These icons were designed and are distributed for free by Go Squared Ltd. You may use them as you wish, but mentioning us or buying a Square would go down really well.

liquidicityliquidicity

Next

Back

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

G719

2-7 2-2,5

De rups: een speeltoestel met een boodschap! Een toestel met een thema dat dagdagelijks kinderen, maar ook 
volwassenen, uitnodigt tot gezondere voeding maar tegelijkertijd ook de beweging stimuleert! Een speeltoestel voor 
kinderen van 2 tot 7 jaar in de vorm van een doorkruiprups en een glijbaan met klimmuur opgebouwd als appel. Het 
toestel heeft een valhoogte van 0,96m. 

DE RUPS

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
3,2 x 2,5 x 1,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,97 m
34 m2

12
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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DE RUPS
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