
NLP  Sjørøverskuta

Art: 4151

Den flyvende Hollender

Størrelse apparat:

L: 4 200 mm

B: 3 700 mm

Størrelse sikkerhetsområde: 36,25 m2

L:  6 700 mm

B: 7 700 mm

Fallhøyde: 1,5 meter

Standard:  NS-EN1176

Apparatet kan leveres i mange forskjellige flotte 
farger. Legg også merke til alle detaljer på HDPE 
platene.

Material:

Brannlakkert aluminium
Veggplater i HDPE plast
Gulvplater i HPL

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor 
ingen vedlikehold.  

Vi anbefaler å regelmessig sjekke at alle skruer, bolter, 
stolper og jordfester er faste. Rengjør gjerne produktet 
med såpe og vann med jevne mellomrom. 



Den flyvende Hollender 

Stor og flott skute med mast med sjørøverflagg, ror, kahytt med bord og benk og kuøyne, plastbelagt kjetting, 
klatrevegg, sklie og utkikksdekk med ror.  

Kan leveres i flere fargekombinasjoner etter ønske. 

Masser av aktivitet og spennende lekemuligheter. En av våre absolutt mest populære lekeapparater gjennom 
tidene! 

  



 

Hiv o’hoi! Et skip kommer lastet med masser av aktiviteter! 

Ta plass i den spennende piratverden og la fantasien løpe fritt i denne store flotte piratbåt på hele to meters 
høyde - pluss mast.  

Her er lek i tre forskjellige etasjer, så her kan du styre skuta fra dekk eller hele veien opp i andre etasje med 
gulvhøyde på 1,5 meter opp i lufta. Skipet har masser av flotte detaljer og en høy sklie fra andre etasje. De 
som ikke tør stå helt øverst, har både kahytt og dekketasje å boltre seg på.   

Til topps kommer du via dekk eller klatrende opp bakre veggen – kanskje for å stjele piratflagget i et mytteri... 

 

Komplettere gjerne lekeplassen med en ratt på bakkeplan. Da kan den som ikke har bevegeligheten til å kla-

tre, styre et konkurrerende skip i en skikkelig havsduell! 

  

 

Den flyvende hollender er produsert av Norsk lek og Park i vår produksjonsfabrikk i Førde, Vestland. 
Materialene er aluminium og HDPE plast. Det blir ikke mer robust å tålig. Stål og tre kan aldri konkurrere med 
pulverlakkert aluminium i henhold til vær, rust og nordisk klima. 
Vi gir 25 års garanti på aluminiums konstruksjonen, ikke fordi den ikke tåler mer – men fordi vi er nødt til å 
sette et tall. Norsk lek og Park er “kun” 22 år gammelt og de første stativene står fortsatt, så hvor mye de tåler 
kan vi ikke helt si enda. Vegger og gulv er lagt av HDPE/HPE med 15 års garanti. Bevegelige deler, som den 
plastbelagte kjettingen, har 2 års garanti. 

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt. 
Vi anbefaler å regelmessig sjekke at alle skruer, bolter, stolper og jordfester er faste.  

For våre egenproduserte produkter har vi alle reservedeler på lager, alltid. 

Apparatet leveres med detaljerte monteringsanvisninger og FDV. 

Kan leveres i flere fargekombinasjoner etter ønske. 


