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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

RO425

2-6 3-9

Speeltoestel voor de allerkleinsten, van 2 tot 6 jaar opgebouwd uit lariks en robinia. Het speeltoestel is opgebouwd 
uit verschillende platformen en speelelementen. Kinderen kunnen op het verlaagde platform klimmen via het klimnet 
of er op klauteren via de stappaaltjes. Aan dit platform zijn telschijfjes voorzien waar kinderen de eerste stappen 
richting tellen zetten. Via een opstapje kunnen kinderen vanaf dit platform het huisje bereiken. Het huisje is binnenin 
voorzien van 2 bankjes en een tafeltje en heeft ook 2 raampjes. Via het platform naast het huisje kunnen de kinderen 
via de soepele loopbrug de andere kant van het speeltoestel bereiken. De soepele loopbrug is bevestigd door 
middel van vuurverzinkte kettingen, de plankjes hangen met staalkabels aan elkaar vast. Aan de andere zijde van het 
speeltoestel is een uitgebreid verhoogd platform met dak dat de helft van het platform overdekt. Deze speeltoren 
kan bereikt worden door middel van een klimmuur met padouk klimgrepen en kan verlaten worden door middel 
van de inox glijbaan. Onderaan is een speelhuisje met vloer. Optioneel kan een glijstang (ref. RO008) aangebouwd 
worden. Op het volledige speeltoestel worden er speelse accenten toegevoegd door middel van ecologische verf. Het 
speeltoestel wordt deels voorgemonteerd geleverd.

STROPERSBOS MET UITBREIDING

Houtsoort: 
Robinia en lariks
Onderdelen geverfd met ecologisch watergedragen verf
RVS glijbaan
Padouk klimgrepen
Touwen in 16 mm polypropyleentouw met staalkabelversterking
Loopbrug aan stalen kabels 
Vuurverzinkte kettingen
Inox buis

Minidorp
EN-1176
6,0 x 4,2 x 2,9 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,95 m
52m²
30

Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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