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Bestelnummer
50000465, weegschaal

Beschrijving
Weegschaal bestaande uit een roestvrij 
stalen wip, met kunstof zitje en handva-
ten. Achter de zitjes zijn twee schalen 
geplaatst die gevuld kunnen worden met 
zand en zo die wip in een weegschaal kan 
veranderen. 

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen
- Openbare speelplaatsen
 buurtspeelplaatsen
 parken
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Wippen, wegen, graven, rollenspelen

Leveringsomvang
1 compleet toestel met funderingsanker

weegschaal

50000465
Origineel Linie M

50000465 weegschaal
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Speelwaarde
Groot en klein samen op een wip? Deze 
dynamische uitdaging hebben wij mak-
kelijk kunnen aanpakken. Achter elk zitje 
is een schaal geplaatst die gevuld kan 
worden met contragewichten. Denk hier-
bij aan zand, speelgoed, je kleine zusje of 
steentjes. Zo kan het gewicht eerlijk ver-
deeld worden en wordt de uitdaging van 
het wippen groter. Met een beetje fantasie 
kun je met deze funcite de wereld voor de 
gek houden!

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 lengte 4,00 m
 breedte 0,54 m
 hoogte 0,65 m
- Gewicht:  165 kg
- Weegschaal vervaardigd van thermisch 

verzinkt staal afgewerkt met slijtvaste 
laklaag, in verschillende kleuren be-
schikbaar.

 Zitjes gemaakt van gekleurd kunstof. 
Voordelen kunststof zitvlak:

 rot-, vorst- en weersbestendig, slipvrij 
en steeds warm aanvoelend. 

 Ingekapselde onderhoudsvrije kogella-
gers.  

 Stalen fundamentankers.
- Obstakelvrije valruimte 
  6,00 x 2,55 x 3,00 m
- Funderingen: 1 st. 90 x 60 x 60 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 90 cm
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang gebruik
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weegschaal

niet op schaal


