Heesters

Solitairheesters

Bomen
Cj – Cercidiphyllum japonicum - Katsuraboom

Al – Amelanchier lamarckii - Krentenboompje

CoF – Cephalanthus occidentalis ‘Flower Power’ - Kogelbloem

HH – Hypericum ‘Hidcote’ - Hertshooi

Pp – Parrotia persica – Perzisch ijzerhout

CfP - Calycanthus floridus ‘Purpureus’ - Specerijstruik

CsW – Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’ – Kornoelje

IvH – Itea viginica ‘Henry’s Garnet’ - Bloemwilg

Py – Prunus x yedoensis - Yoshinokers / sierkers

CcR - Cotinus coggygria ‘Red Beauty’ - Pruikenboom

DSF – Deutzia ‘Strawberry Fields’ - Bruidbloem

PlO – Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ - laurierkers

Ds - Diervilla splendens

SmP – Syringa meyeri ‘Palibin’ - Dwergsering

TcG – Tilia cordata ‘Greenspire’ - Winterlinde
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HiA – Hamamelis intermedia ‘Arnold Promise’ - Toverhazelaar

Robuust robinia

Art. nr. 906171400R
Klimlabyrint

Robuust robinia
Art. nr. 906171400R

Draaikrans

Materiaal

staanders van spint- & kernrotvrij robinia, standaard met
transparante lazuurlaag; kopse einden van het rondhout voorzien
van houtdraadbouten tegen inscheuren, boorgaten opgevuld.
Steun- en looptouwen: 6-strengs herculestouw Ø 25 mm.
Materiaal
staanders van spint- & kernrotvrij robinia, standaard met
transparante lazuurlaag; kopse einden van het rondhout voorzien
van houtdraadbouten tegen inscheuren, boorgaten opgevuld.
Vrije valhoogte
2,80 m
Steun- en looptouwen: 6-strengs herculestouw Ø 25 mm.
Indicatie leeftijd
4 - 12 jaar
Speelfuncties
klimmen en klauteren

Samenstellende delen

Samenstellende delen

18 touwen
4 staanders
De UV-bestendige touwen zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart,
18 touwen
blauw, rood, groen en beige.
4 staanders
Veiligheid: conform normen EN 1176 en EN 1177
De UV-bestendige touwen zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart,
blauw, rood, groen en beige.

Trampoline

Veiligheid: conform normen EN 1176 en EN 1177
Vrije valhoogte
2,80 m
Indicatie leeftijd
4 - 12 jaar
Toestelafmetingen
2,00 x 2,00 x 3,00 m
Speelfuncties
klimmen en klauteren
Montage excl. fundering
ca. 2 pers. x ca. 6 h, hijs-/hef en graaf-/boorwerktuig nodig
Benodigd beton
ca. 1,30 m3
Fundering
4 x 70 x 70 x 100 cm
Toestelafmetingen
2,00 x 2,00 x 3,00 m
Montage excl. fundering
ca. 2 pers. x ca. 6 h, hijs-/hef en graaf-/boorwerktuig nodig
Benodigd beton
ca. 1,30 m3
Speelcombinatie
Charles
Dickens
– dit toestel
wordt geven
lagerdeuitgevoerd
dan weer.
op de
foto
Foto's
kunnenFundering
afwijken van de
computer
afbeeldingen
en tekeningen
technische uitvoering
Foto's,
afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd.
4 x leverantie;
70 x 70 x 100
cm

Foto's kunnen afwijken van de leverantie; computer afbeeldingen en tekeningen geven de technische uitvoering weer. Foto's, afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd.

Liggende klauterstam

Dubbele schommel
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