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Die vielfältigen Spielmöglichkeiten des Kletterbogens begeistern vor allem kleine 
Kinder. 

Alter: ab 14 Monaten   

Inhalt:  1 Kletterbogen 
1 Matte 
1 Spielanleitung

Lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise. Aufbau nur durch Erwachsene. 
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des 
Artikels übergeben Sie auch diese Anleitung. 

Verwendungsmöglichkeiten:  
Je weniger Vorgaben ein Spielgerät Kindern macht, desto vielseitiger lässt es sich  
einsetzen. Der Kletterbogen begleitet Kinder dank seiner geometrischen Grundform 
schon vom ersten Lebensjahr an, z. B. als Stütze für die ersten Gehversuche. 
Später wird er zum ersten Klettergerüst, zur Schaukel und vielem mehr.  
Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt, sei es als Höhle, als kleine Rutsche, 
einfache Verkaufstheke oder gar als Kasperletheater.
Er ist dabei robust genug, um alle erdenklichen Spielsituationen zu meistern: 
Die Seitenteile bestehen aus 30 mm starken Multiplexplatten, an die 25 mm starke 
Rundstäbe aus Buchenholz fest verleimt sind. Dank seines Gewichtes besteht beim 
Spielen keine Gefahr, dass Kinder ihn versehentlich umkippen können. Trotzdem lässt  
er sich problemlos von einem Erwachsenen tragen.
Eine Matte mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten (glatt/weich) vervoll- 
ständigt das Set. Sie kann mit jeweils einem breiten Klettband an jeder Ecke an  
den Sprossen des Kletterbogens befestigt werden. Die glatte Seite der Matte lässt  
sich ebenso wie der Kletterbogen leicht mit einem feuchten Tuch reinigen (bitte  
kein Desinfektionsmittel, heißes Wasser oder Ähnliches verwenden).

Sicherheitshinweise 
Benutzen Sie den Kletterbogen nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es 
nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Kontrollieren Sie den 
Kletterbogen vor jedem Gebrauch auf schadhafte Stellen (z. B. Splitter, Risse, Brüche). 
Falls Schäden festgestellt werden, ist der Kletterbogen sofort dem Gebrauch zu 
entziehen. Der Kletterbogen darf nur mit beiliegender Matte verwendet werden.  
Alle sonstigen Änderungen am Gerät führen zum Erlischen der Garantie. Bei 
unsachgemäßer Verwendung des Produkts ist die Haftung des Herstellers und 
Verkäufers ausgeschlossen. 

Verwendungszweck
Achtung! Nur für den Innenbereich geeignet.

Gefahren, wenn der Kletterbogen als Schaukel verwendet wird
Kinder unter 3 Jahren können die Gefahr von sich bewegenden Teilen nicht richtig 
einschätzen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Gefahr durch Überlastung
Achtung! Der Kletterbogen ist nur für ein Kind und max. 25 kg zugelassen.

Gefahrenbereich
Es muss ein Freiraum von mind. 2 m Radius, gemessen von der größten Auslegung  
des Kletterbogens, eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass sich während der 
Benutzung keine anderen Personen, Möbel oder andere gefährliche Gegenstände im 
Gefahrenbereich befinden. Der Kletterbogen darf nur auf ebenem Untergrund ohne 
Neigung verwendet werden.

Kletterbogen

Maße: 133 x 52 x 54 cm   

Gewicht: 16,5 kg

Belastbarkeit: 25 kg
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Schlechtes Wetter draußen? Der Kletterbogen wird im Nu zur kleinen Indoor-Rutsche.

Früh übt sich, wer hoch hinaus will – dank erster Klettererfahrungen in sicherem 
Umfeld.

Auch für ruhige Spielphasen eignet sich der Kletterbogen, z. B. als Spieltisch oder 
Verkaufstheke.
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Young children, in particular, will enjoy this arch ladder‘s many different options for 
play. 

Age: 14 months and over

Contents:  1 arch ladder 
1 mat 
1 set of instructions

Please read the safety information carefully. Only to be assembled by adults.  
Please keep these instructions for future reference. If you sell or pass on this item  
please make sure that you also pass on these instructions. 

Possible uses:  
The fewer specifications a piece of play equipment sets down for children, the more 
versatile it is. Thanks to its geometric basic shape, children can use the arch ladder 
from their first year, e.g. as a support for their first steps. 
Later it can be used as a first climbing frame, as a swing and much more. There is 
nothing to limit children’s imagination, whether they use the ladder as a cave, a little 
slide, a simple sales counter or even as a puppet theatre.
The ladder is sturdy enough to stand up to any play situation imaginable, because the 
sides are made from 30mm thick multiplex panels onto which the 25mm thick beech 
wood rods are firmly glued. Its weight means that there is no risk of children 
accidentally tipping it over during play. Nevertheless, it is still easy for an adult to 
carry. A mat with two differently structured sides (smooth/soft) completes the set. 
The mat can be attached to the rungs of the arch ladder with a wide hook and loop 
strap at each corner. The smooth side of the mat can easily be cleaned with a damp 
cloth, just like the ladder itself (please do not use any disinfectant, hot water or 
similar).

Safety information 
Only use the arch ladder as described in these instructions to avoid accidental injury 
or damage. Check the arch ladder for damage (e.g. splinters, cracks or breaks etc.) 
before each use. If damage is found, stop using the arch ladder immediately. The arch 
ladder may only be used with the mat included. All other changes to the piece of 
equipment will result in the warranty becoming void. The manufacturer and the seller 
may not be held liable if the product is used improperly.

Intended use
Warning! Suitable for indoor use only.

Hazards when the arch ladder is used as a swing
Children under the age of 3 cannot correctly assess the risk of moving objects.  
Do not leave children unsupervised!

Danger of overloading
Warning! The arch ladder is only approved for one child or max. 25kg.

Danger zone
A clear area of at least 2m radius, measured from the furthest extremity of the arch 
ladder, must be maintained. When in use, make sure that there are no other people, 
furniture or other objects that could be hazardous in the danger zone. The arch 
ladder may only be used on an even, level surface.

Arch ladder

Dimensions: 133 x 52 x 54cm   

Weight: 16,5kg

Load bearing capacity: 25kg
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Bad weather outside? The arch ladder transforms into a small indoor slide in seconds.

Getting to the top takes practice - thanks to first climbing experiences in a safe 
environment.

The arch ladder us also suitable for quiet play, e.g. as a table or counter.
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Różnorodne możliwości zabawy z wykorzystaniem drabinki w kształcie łuku 
zachwycają zwłaszcza małe dzieci.

Wiek: od 14 miesięcy  

Zawartość: 1 drabinka w kształcie łuku 
 1 mata 
 1 instrukcja gry

Proszę uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Montaż może 
przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła. Proszę zachować tę instrukcję na wypadek, 
gdyby chcieli ją Państwo ponownie przeczytać. W przypadku przekazania artykułu 
innej osobie należy również przekazać niniejszą instrukcję.

Możliwości zastosowania: 
Im mniej jednoznaczne jest przeznaczenie danego urządzenia do zabawy, tym bardziej
różnorodne są możliwości jego zastosowania. Dzięki swojemu geometrycznemu 
kształtowi drabinka w kształcie łuku towarzyszy dzieciom już od pierwszego roku 
życia, np. jako podparcie przy pierwszych próbach chodzenia. Później może służyć za 
pierwszą drabinkę do wspinania się, huśtawkę i in. Możliwości są prawie nieogranic-
zone: może być jaskinią, małą zjeżdżalnią, ladą sklepową, a nawet teatrzykiem 
kukiełkowym. Jest przy tym wystarczająco trwała, żeby poradzić sobie we wszystkich 
możliwych sytuacjach: boki są zbudowane z wielowarstwowej sklejki o grubości  
30 mm, do której są przyklejone pręty z drewna bukowego o grubości 25 mm. Dzięki 
masie drabinki nie istnieje niebezpieczeństwo, że podczas zabawy dzieci mogłyby ją 
niechcący przewrócić. Mimo to bez problemu może ją unieść osoba dorosła. Zestaw 
uzupełnia dwustronna mata o zróżnicowanej strukturze (gładka/miękka). Można ją 
przymocować za pomocą szerokiej taśmy na rzep do wszystkich rogów drabinki. 
Gładką powierzchnię maty podobnie jak drabinkę w kształcie łuku można czyścić 
wilgotną ściereczką (nie należy używać środków dezynfekujących, gorącej wody itp.).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
Z drabinki w kształcie łuku należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji, tak aby niechcący nie doszło do powstania obrażeń lub szkód. Przed 
każdym użyciem należy sprawdzić, czy drabinka nie jest uszkodzona (np. czy 
występują drzazgi, rysy, pęknięcia). Jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia, to 
drabinkę należy natychmiast wycofać z użytku. Drabinki w kształcie łuku można 
używać wyłącznie razem z załączoną matą. Wszelkie inne zmiany w urządzeniu 
prowadzą do wygaśnięcia gwarancji. Producent i sprzedawca nie ponoszą  
odpowiedzialności, jeśli produkt jest używany w sposób nieprawidłowy. 

Zastosowanie
Uwaga! Nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zagrożenia wynikające z używania drabinki w kształcie łuku jako huśtawki
Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa  
ze strony ruszających się elementów. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

Zagrożenie wynikające z przeciążenia
Uwaga! Drabinka w kształcie łuku jest przeznaczona wyłącznie dla jednego dziecka  
o wadze maks. 25 kg.

Strefa zagrożenia
Należy zachować wolną przestrzeń w promieniu min. 2 m od miejsca najdalszego 
wychylenia drabinki w kształcie łuku. Należy zwrócić uwagę na to, żeby podczas 
używania urządzenia w strefie zagrożenia nie znajdowały się inne osoby, meble  
lub inne przedmioty mogące stanowić niebezpieczeństwo. Drabinki w kształcie  
łuku można używać wyłącznie na płaskim podłożu bez nachylenia.

Drabinka w kształcie łuku

Wymiary: 133 x 52 x 54 cm   

Masa: 16,5 kg

Obciążenie: 25 kg
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Na dworze jest brzydka pogoda? Drabinka w mgnieniu oka zmieni się w małą zjeżdżalnię.

Żeby wspiąć się wysoko, trzeba wcześnie zacząć ćwiczyć i zdobywać pierwsze 
doświadczenia we wspinaniu w bezpiecznym otoczeniu.

Drabinka w kształcie łuku nadaje się również do spokojnej zabawy, np. jako stół do 
zabawy lub lada sklepowa.
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Produkte von Anfang an!

Einzigartige Welten zum Erlernen, Erleben, Erkunden ...

Entdecken Sie einzigartige Produkte, die in Zusammenarbeit mit Exper-
ten aus der Praxis in Deutschland entwickelt und designt wurden und 
von Pädagogen in der täglichen Arbeit gern eingesetzt werden. 

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38

96476 Bad Rodach · GERMANY

www.wehrfritz.com

Durchdachte

Therapie

Lernwelt

Musikwelt

Sinneswelt

Zahlenwelt

Sprachwelt

Ernährungswelt

Bewegungswelt

Denktraining

Au
sg

ab
es

ta
nd

: D
ez

em
be

r 
20

17

ACHTUNG! Nur unter der 
direkten Aufsicht von 
Erwachsenen benutzen. 
Holzteile bitte nur mit einem 
feuchten Tuch reinigen. 
Kein Desinfektionsmittel, 
heißes Wasser oder ähnliches 
verwenden! Bitte alle 
Informationen aufbewahren.
Belastbarkeit: max. 25 kg. 
Maximal 1 Kind.
Maße: 133 x 52 x 54 cm. 
Gewicht: 16,5 kg.

WARNING! Only use when 
directly supervised by adults. 
Please only clean wooden 
parts with a damp cloth. 
Do not submerge in water. 
Do not use disinfecting agents, 
hot water or similar. 
Please keep all the information.
Weight bearing capacity: max. 25kg. 
Maximum 1 child
Dimensions: 133 x 52 x 54cm. 
Weight: 16.5kg.

OSTRZEŻENIE! Używać 
wyłącznie pod bezpośrednim 
nadzorem osób dorosłych. 
Części z drewna czyścić stosując 
wyłącznie wilgotną ścierkę. 
Nigdy nie stosować środków 
dezynfekujących, gorącej wody 
itp.! Proszę zachować wszystkie 
informacje. 
Maks. obciążenie: 25 kg. 
Maksymalnie 1 dziecko.
Wymiary: 133 x 52 x 54 cm. 
Masa: 16,5 kg.
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