
Marshmallow Swing 

  designed by        

Zo zacht als een Marshmallow.  

Liever geen lelijk rood of blauw plastic in je huis? 

Nooit meer op een harde houten plank willen 

zitten? Dat kan nu met deze super zachte 

marshmallow schommel. Waarom wachten tot de 

zomer, hang de schommel op in huis. Buiten 

onder de appelboom of overkapping kan ook. Dus 

voor indoor & outdoor te gebruiken. Het is een 

leuke vrolijke eyecatcher in je tuin. Hang hem met 

slecht weer en in de winter wel binnen op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Marshmallow Swing is een hangend kussen. Heerlijk zacht en 

comfortabel. Volkomen veilig door de stevig ingenaaide band, die onder 

de schommel door loopt. Je kunt er op zitten, liggen, staan, hangen wat 

wil je maar wilt. Dutch Design by Purple Frog. 

Elk kind schommelt graag, het heerlijke gevoel van zweven hoog in de wolken. Kriebels in je buik, je 

voeten bungelen vrij, een vrolijke schaterlach. Een schommel verveelt nooit, al eeuwenlang zorgt hij 

voor dagelijks vele uren speelplezier. Succes verzekerd.  

www.purple-frog.nl 



  

 

 

 

Gebruikers instructie 

Schoonmaken met een zachte doek, warm water en zachte zeep. De overtrek kan ook in een 

handwas gewassen worden. De schommel kan tegen een beetje regen, door de waterdichte stof en 

de waterafstotende coating. Met zware buien en in het winterseizoen raden wij aan om de schommel 

binnenshuis te plaatsen. Is de schommel nat geworden, haal de vulling er dan uit om te drogen.  

Waarschuwing 

 Alleen voor huiselijk gebruik 

 Voor kinderen van 4 tot 16 jaar 

 Alleen voor 1 kind tegelijk 

 

 Maximaal gewicht = 70 kg 

 Ontwikkeld volgens NEN EN 71-1 en 71-8 

 Getest gewicht is 210 kg

Material 

Cushion shell 100% polyester 

Filling:  100% polyether 

Size  

Seat:  40x25x6 cm 

 

Packaging   

Transparent carry bag 

Size/weight 

Size:  40x28x12 cm 

Weight:  1 kg 

 

Outer box 

Number:  6 pcs 

Size:   42x29x66 cm 

Weight:  7,4 kg (gross) 

 

Aqua  Lime   Pink  Chocolate  Antracite 
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