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Productbeschrijving

Productinformatie

jaar personen-uur

Technische informatie

Materialen
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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

A400

2-6 1-1,5

Balanceertoestel voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het parcours lijkt op een slang dankzij de groene kleur en de 
kronkelende beweging. De kleuters kunnen hier hun evenwicht beproeven! Wie kan de overkant bereiken zonder de 
grond te raken? Deze toestellen zijn speciaal ontworpen om gemakkelijk te bevestigen op een verharde ondergrond.

SLANGENPAD

Rondhouten palen van 12 cm diameter 
Padoek balk van 2,1 x 0,05 cm
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen 15 mm dikte
Kunststoffen hulzen
Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met sierdoppen
Doorsteekankers indien op beton geplaatst worden
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten indien in grond geplaatst worden

Kleuteravonturenpad 
EN-1176
2,1 x 0,5 x 0,3 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,30 m
18 m2

5
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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