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Productbeschrijving

Productinformatie

jaar personen-uur

Technische informatie

Materialen
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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

A440

2-6 1-2

Avontuurlijk speeltoestel voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het toestel is opgebouwd uit 8 padoeken stukken deze dienen 
als basis en vormen zo een voet waarin 2 verticale lariks palen worden vast geklemd. Deze 2 delen worden verbonden 
door middel van een touw en 2 metalen buizen. Het doel van dit toestel is om van de ene naar de andere kant te 
geraken via het touw dit zonder de grond te raken. Dit toestel wordt via 4 doorsteekankers verankerd op een betonnen 
ondergrond en of worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd.

APENBRUG

Larisk palen van 89x89x850
Padoeken voetstuk onderdelen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen 15mm dikte
Doorsteekankers indien op beton geplaatst worden
Metalen leuning 
Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met sierdoppen
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten indien in grond geplaatst worden

Kleuteravonturenpad 
EN-1176
2,2 x 0,7 x 0,9 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,20 m
18 m2

5
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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