Fantasierijk spelen

Fantasierijk spelen!
Groei door innovatie
Ruim dertig jaar geleden werd de basis gelegd van Europlay dat door het
voortdurend streven naar vernieuwing uitgroeide tot een toonaangevend
bedrijf in de wereld van het spelende kind.
Creativiteit en productie in één hand
Onze ontwerpafdeling creëert hedendaagse toestellen waarbij een kind nog
een kind kan zijn.
Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een vlotte
levering naar verkooppunten in meer dan 20 landen.

Bakker Speeltoestellen
Gernierswei 21
Tel: 0518-462 385
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Missie van Europlay
Europlay maakt kinderen blij door fantasierijke speeltoestellen - voor openbaar
gebruik - te ontwerpen en te produceren.

bakker-speeltoestellen.nl

www.bakker-speeltoestellen.nl
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Beton nodig

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De
tekeningen, kleuren, foto’s , opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde
montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.
Copyright © Europlay 2021, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
V.U. Europlay NV - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België) www.europlay.eu
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Speelwaarde

Kleuren

De speelwaarde van een toestel is de samenvatting van alle spelelementen. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste
criterium bij het kiezen van een speeltoestel. Wij zijn dan ook trots dat geen enkel ander merk zoveel speelwaarde biedt als
Europlay!

Kinderen zijn dol op kleuren en ervaren deze als een teken van blijheid.
Kleuren helpen kinderen om hun emoties uit te drukken en onderscheid te
maken. Vrolijke kleuren trekken kinderen aan en zijn daarom ook het kenmerk
van de “Europlay Speeltoestellen”.
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Thema's
Kinderen dromen en fantaseren tijdens het spelen. Ze willen zelf met een
brandweerauto rijden, als piloot de lucht in vliegen en als machinist met een
sneltrein de wereld verkennen.
Europlay wil met deze speeltoestellen de beleveniswereld van het kind
weergeven en hun fantasie prikkelen; daarom een zeer uitgebreid gamma
aan thema’s.
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Dergelijke toestellen dragen bij tot de ontplooiing van jonge kinderen en
maakt ze creatief.
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Wanneer je verbeelding tot leven komt...
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Scan mij en bekijk
het ﬁlmpje!
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Veiligheid en waarborg

Milieu

Veiligheid

Het gebruik van milieuvriendelijk hout:

Europlay vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden
veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV,
toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-1176.

•

Garantietermijnen*
Levenslang
•
•
•

•
•
•

geen restafval door het niet-gebruiken van zware metalen (geen
impregnatie met metaalzouten)
et gebr ik an ge ertifi eerd o t een ertifi aat an oor prong ordt
bijgeleverd
door gebruik te maken van een Europese houtsoort wordt het tropisch
regenwoud beschermd en de CO2–uitstoot beperkt
door het optimaal benutten van de houtsoorten volgens hun natuurlijke
duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden

op roestvrij stalen onderdelen (inox)
(uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
op gegalvaniseerde stalen onderdelen
op HDPE panelen

15 jaar
•

op robinia

10 jaar
•
•
•

op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen
(uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
op houtrot (lariks en eik)
op kunststof onderdelen

5 jaar
•
•

op veren
op touwen en netconstructies

2 jaar
•

op fabricagefouten

Foto © Sonia Chapelle

* De garantievoorwaarden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden
van Europlay NV.
* Op houten palen geplaatst in boomschors kan geen garantie gegeven worden.
* Enkel geldig bij speeltoestellen.
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Gebruikte houtsoorten

GEBRUIKTE HOUTSOORTEN EUROPLAY
Kenmerken van de houtsoorten (lariks, douglas en eik):
•
•
•
•
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cylindrisch gefreesde ronde palen of geschaafde
vierkantpalen of planken
hout gezaagd buiten de kern
behandeld om vergrijzing tegen te gaan
de meeste palen staan op metalen paalvoeten

De meest verwerkte houtsoort bij
Europlay is lariks (klasse III). Het
betreft een houtsoort met zeer weinig
spint en een duurzame kern, ideaal
voor gebruik bij buitentoepassingen.
Lariks wordt ook gebruikt in het Ecoplay gamma.

Douglas (klasse III) wordt als
alternatief gebruikt voor rechte
en sterke houtconstructies. Deze
houtsoort bevat iets meer spint dan
lariks waardoor het wordt toegepast
bij rondhout waarvan het spint
grotendeels weggefreesd wordt.

Eik (klasse II) is een duurzame,
stabiele houtsoort die gebruikt wordt
bij vierkantpalen die met de grond in
contact komen.

Er wordt gebruik gemaakt van
houtsoorten met een duurzame kern.

De rondhouten palen worden buiten
het hart geza agd.

Het gezaagde hout bestaat uit twee
delen: het spinthout (het buitenste
gedeelte) en het kernhout (de
binnenkant van de stam, meestal
donkerder gekleurd). Dit kernhout is, in
tegenstelling tot het spint, van nature
uit vrij duurzaam.

Alle ronde palen komen uit kwartiers
gezaagd hout. D.w.z. hout gezaagd
buiten het hart waaruit naderhand een
ronde paal gefreesd wordt.

Geïmpregneerde
grenen paal na 6
maanden,
behandeld met
zware metalen

In vergelijking met het goedkopere
grenenhout bevatten houtsoorten als
lariks, douglas en eik relatief weinig
spint waardoor deze over een grote
natuurlijke duurzaamheid beschikken,
wat ze bijzonder geschikt maakt voor
buitengebruik.
Het gebruik van zware metalen ter
bescherming van dit hout is dus
overbodig.

Voordelen:
•
geen of weinig barsten in het
rondhout
•
weinig splinters
Zijn lariks en douglas beter
dan grenen?

GEBRUIKTE MATERIALEN

De natuurlijke levensduur van hout wordt uitgedrukt volgens een bepaalde duurzaamheidsklasse waarbij men een
onderscheid maakt tussen het gebruik boven de grond (duurzaamheidsklasse III) en het gebruik in de grond (klasse I tot
klasse II).

Behandelde paal
in lariks na 6
maanden zonder
het gebruik van
zware metalen

Wordt het hout behandeld?
Duurzame houtsoorten zoals lariks
hoeven niet behandeld te worden.
Onbehandeld hout wordt echter grijs na
verloop van tijd. Daarom krijgt het hout
een extra kleur door het toevoegen
van een licht gekleurde tint, die veel
kleurvaster is dan geïmpregneerd hout.

Lariks en douglas zijn houtsoorten
die merkelijk zwaarder, sterker en
duurzamer zijn dan grenen.
Europlay gebruikt elke houtsoort volgens zijn natuurlijke eigenschappen. Dat betekent dan ook dat elke
andere houtsoort kan gebruikt worden op voorwaarde dat de duurzaamheid niet in het gedrang komt.
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Metaal, kunststof en touwen
METAAL
De gebruikte metalen zijn staal, aluminium en roestvrij staal.
Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en
voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating.
Daardoor ontstaat een grote kleurvastheid.

GEBRUIKTE MATERIALEN

Aluminium onderdelen zijn geanodiseerd en gekleurd door middel van
poedercoating.
Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een hoge duurzaamheid tegen
corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.
Alle gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.

KUNSTSTOF
De kunststof onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen, polyamide
of polycarbonaat. Het materiaal wordt gekozen in functie van sterkte en
toepasbaarheid.
Alle gebruikte kunststofmaterialen zijn UV-bestendig naar duurzaamheid en
kleurvastheid.
Het gebruikte HDPE polyethyleen plaatmateriaal (High Density Polyethylene)
is speciaal ontwikkeld voor speeltoestellen. De hoge densiteit van dit materiaal
biedt een meerwaarde tegen vervorming.
Alle kunststof platen zijn recycleerbaar. De platen hebben een zwarte kern en
zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.

TOUWEN
De touwen en netten van Europlay zijn vervaardigd uit vandalismevrije
staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde
staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid,
waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware
belasting.
De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen.
METAAL, KUNSTSTOF EN TOUWEN
Kenmerken:
•
•
•
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alle metalen zijn roestvrij behandeld en garanderen
een blijvend mooie uitstraling
de gebruikte kunststoffen zijn UV-bestendig tegen
breuk en kleurvastheid
touwen en netten zijn vervaardigd uit staalkabels
afgeschermd door polypropyleen

Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.
Touwen en netten worden in verschillende aantrekkelijke kleuren aangeboden.
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Materialen en afwerking

HDPE polyethyleen
plaatmateriaal met dubbele
gekleurde laag

Vandalismebestendige
verbindingsklemmen in
kunststof. Metalen onderdelen
zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat.

Aluminium klemsysteem vandalismebestendige
kunststof paaldeksels

Vandalismebestendige
afdekdoppen uit polyamide

Touwen en netten in (Ø 16
mm) polypropyleen touw met
staalkabelversterking

Inox glijbaan met polyethyleen
boorden

GEBRUIKTE MATERIALEN

Antislip rotswand met kunststof
klimgrepen in polyethyleen

Handvatten in kunststof

Rondhouten palen buiten
het hart gezaagd - aan het
uiteinde is elke paal netjes
afgekort en gekruind

Paalbevestigingen
Bij Eco-Play (natuurlijk spelen) of bij toestellen met een
grote trekkracht (zoals bij het avonturenpad) worden de
palen rechtstreeks in de grond geplaatst. Daarvoor worden
enkel duurzame houtsoorten gebruikt (eik of robinia).
Bij de andere toestellen komt het hout niet rechtstreeks
in contact met de grond en worden de palen op metalen
voetsteunen geplaatst (TYPE A voor in de grond of TYPE B
voor op de grond).
Voordelen:
•
•
•
•
•
•

grotere duurzaamheid
meestal geen beton nodig
keuze tussen paalvoeten voor in de grond of op de
grond
op een verharde ondergrond kan de paalvoet
bijgeregeld worden waardoor het toestel perfect
waterpas kan geplaatst worden
geen nood aan extra impregnatie van het hout
waardoor zware metalen onmogelijk in de grond
kunnen dringen
eenvoudig om palen te vervangen

type A1: voor in
de grond

type A2: voor in
de grond

type B: voor
op de grond
(regelbaar)

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond
geplaatst te worden.
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VALDEMPEND BODEMMATERIAAL

Rubbertegels

VALDEMPEND BODEMMATERIAAL
Volgens de EN1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm
valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te
worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk
speeltoestel is daarom verplicht.

Bij druk bespeelde terreinen verandert een zachte
grasmat algauw in een modderpoel bij regenweer of in
een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen
andere bodemmaterialen gebruikt te worden.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en
wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte.

Contacteer ons voor meer info!

Houtsnippers

14

15

SCHOMMELS
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PEUTERHOEK
KLEUTERDORP

VEERFIGUREN
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KLEUTERDORP
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KLIMTOESTELLEN
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AANBOUWELEMENTEN
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METALEN AVONTURENPAD
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KLEUTERAVONTURENPAD

COMBINATIES
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AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

MEUBILAIR
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Schommels
Schommelen oefent een geweldige aantrekkingskracht uit op
kinderen. Het is gewoon erg leuk en ontspannend om zich even zo
vrij als een vogel te voelen, hoog in de lucht. Per leeftijdscategorie
bestaat er een aangepaste reeks. Zo blijft schommelen voor elk kind
een uitdaging.
Ook draagt schommelen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Door
de heen en weer gaande beweging ontwikkelt het evenwichtsgevoel
zich en leren de kinderen het effect van actie-reactie kennen. We
raden aan om rondom elk schommeltoestel een omheining te
plaatsen om andere kinderen en voorbijgangers te beschermen.

•
•
•
•
•
•
•

SCHOMMELS

Materialen
houtsoort: lariks
rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm buiten
het hart gezaagd
metalen ronde buizen Ø 6,9, 13 en 14 cm roestvrij
voorbehandeld en polyester gecoat
metalen hoeksteunen roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
rubberzittingen, veiligheidszittingen en bandenzittingen
opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
HDPE polyethyleen plaatmateriaal

Bevestiging
•
•

28

houten schommels worden met metalen voetsteunen in
de grond bevestigd
metalen schommels worden rechtstreeks
in de grond bevestigd

29

Beweging - SCHOMMELS

Peuterschommel - S960
veiligheidszi tting L130 inbegrepen
1,8 x 0,3 x 1,7 m
1,00 m
0-4

Kleine houten
schommel
REF. S160 • p. 32

Kruisschommel
REF. S180 • p. 33

Metalen T-schommel
REF. S185 • p. 33

Metalen schommel
REF. S190 • p. 34

Metalen vliegende
schotel
REF. S171 • p. 34

Houten vliegende
schotel
REF. S170 • p. 35

Zware schommel
REF. S100 • p. 36

2-2

SCHOMMELS

Peuterschommel
REF. S960 & S961 •
p. 31

(12 m² los bodemmateriaal)
(10 m² vast bodemmateriaal)

Dubbele peuterschommel - S961
2 veiligheidszi ttingen L130 inbegrepen
2,8 x 0,3 x 1,7 m

Slingerschommel
REF. S141 • p. 37

Zeshoekschommel
REF. S150 • p. 39

Familieschommel
REF. S110 • p. 39

1,00 m
0-4
2-3

(18 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)

30
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Kleine houten schommel - S160

Kruisschommel - S180
2 rubberzittingen L120 inbegrepen

3,3 x 2,0 x 2,2 m

2,5 x 0,4 x 2,9 m

1,20 m

1,20 m

2 - 10

2 - 10

2  - 4,5 

2-4

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)

L120
rubberzitting

L130
veiligheidszitting

SCHOMMELS

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

L120
rubberzitting

(26 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)

L130
veiligheidszitting

Metalen T-schommel - S185
2 rubberzittingen L120 inbegrepen
2,6 x 0,2 x 2,1 m
1,20 m
2 - 10
2-4

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)

32

L120
rubberzitting

L130
veiligheidszitting
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Houten vliegende schotel - S170

Metalen schommel - S190
3,2 x 1,2 x 2,7 m

3,8 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

1,60 m

4 - 15

3 - 15

2-4

2  - 4,5 

SCHOMMELS

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)

L120
rubberzitting

L130
veiligheidszitting

(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)

Metalen vliegende schotel - S171

3,2 x 1,2 x 2,7 m
1,60 m
3 - 15
2-4

(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)
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Zware schommel - S100 » S101
S101 (2 rubberzittingen L120 inbegrepen)

Slingerschommel - S141
S100 (2 schommelbanden L100 inbegrepen)

3,9 x 2,6 x 2,8 m

3,9 x 2,6 x 2,8 m

5,6 x 2,3 x 3,2 m

1,50 m

1,60 m

1,80 m

4 - 15

4 - 15

6 - 15

2  - 4,5 

(26 m² los bodemmateriaal)
(23 m² vast bodemmateriaal)

2  - 4,5 

(28 m² los bodemmateriaal)
(24 m² vast bodemmateriaal)

2  - 5,5 

L120
rubberzitting

SCHOMMELS

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

L100
schommelband

L130
veiligheidszitting

(46 m² los bodemmateriaal)
(59 m² vast bodemmateriaal)

S101
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Zeshoekschommel - S150 » S151
S151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

S150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

6,6 x 5,9 x 2,6 m

6,6 x 6,1 x 2,6 m

1,40 m

1,50 m

4 - 15

4 - 15

3-6

(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)

3-6

(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.
L101
bandenzitting

L130
veiligheidszitting

SCHOMMELS

L122
beugelzitting

Combinatie S150-151

S150

Familieschommel - S110
7,5 x 4,0 x 3,5 m
1,75 m
3 - 15
2-8

(35 m² los bodemmateriaal)
(32 m² vast bodemmateriaal)
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Wippen
& draaien
Draai- en wiptoestellen, dé klassiekers onder de speeltoestellen
blijven altijd populair. Kinderen worden geprikkeld om op eigen
kracht iets in beweging te zetten.

WIPPEN & DRAAIEN

Hiervoor kan je maar beter goed samenwerken. Je eigen kracht
bepaalt immers de snelheid waarmee je op en neer gaat.
Een draaitoestel is vooral leuk om samen met andere kinderen
steeds wat harder rond te draaien. Beweging staat dan ook centraal
op elk speelterrein.

Materialen
•
•
•
•
•
•
•

houtsoort: lariks
rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
metalen buizen Ø 3, 5, 9 en 13 cm roestvrij voorbehandeld
en polyester gecoat
onderhoudsarme assen en draaimechanismen
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
banden of rubberen schokdempers
stalen veren 20 mm

Bevestiging
•

40

bodemanker of metalen voetsteunen voor in de grond

41

Beweging - WIPPEN & DRAAIEN

Wip Socrates - S308
3,6 x 0,9 x 1,4 m
0,90 m
4 - 12

Wip Einstein
REF. S303 • p. 43

Wip Edison
REF. S306 • p. 44

Wip Newton
REF. S302 • p. 45

2-4

WIPPEN & DRAAIEN

Wip Socrates
REF. S308 • p. 43

(25,5 m²)

Draaimolen
REF. S900 • p. 46

Carrousel
REF. S901• p. 47

Spider
REF. S902 • p. 47

Saturnus
REF. S905 • p. 48

Wip Einstein - S303
3,8 x 0,7 x 1,4 m

Dansende bloem
REF. S940 • p. 49

Loopton
REF. S950 • p. 49

0,95 m
4 - 12
2-3

(25 m²)
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Wip Newton - S302 » S300

Wip Edison - S306 » S307
S306 (2 personen)

S307 (4 personen)

S302 (2 personen)

S300 (4 personen)

3,7 x 1,1 x 0,9 m

4,2 x 1,1 x 0,9 m

3,6 x 1,1 x 0,9 m

4,1 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

0,95 m

0,95 m

0,95 m

3 - 12

3 - 12

4 - 12

4 - 12

2-3

2-3

2-3
(19 m²)

2-3
(17,5 m²)

(19 m²)

WIPPEN & DRAAIEN

(17,5 m²)

S306

44
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Carrousel - S901

Ø 1,4 x H 0,8 m

Ø 1,5 x H 0,8 m

0,75 m

0,75 m

3 - 10

3 - 10

2-3

2-3

(23,5 m²)

(23,5 m²)

WIPPEN & DRAAIEN

Draaimolen - S900

Spider - S902
Ø 1,5 x H 0,8 m
0,80 m
3 - 15
2-3

(24 m²)
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Dansende bloem - S940

Ø 1,9 x H 1,6 m

Ø 0,5 x H 1,2 m

0,95 m

0,16 m

4 - 14

3-8

2-4

1  - 1,5 

(27 m²)

WIPPEN & DRAAIEN

Saturnus - S905

(10 m²)

Loopton - S950
1,4 x 0,9 x 1,6 m
0,70 m
6 - 12
2  - 3,5 

(17,5 m²)
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Veerfiguren
leine kinderen i n dol op peel e en kle rri ke fig ren en eer
wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen
hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte
ra efiet op de r g an n lie eling paard o el in de b idel an
een kangoeroe.
Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen
samen. De diertjes op veer zijn bijzonder populair bij de allerkleinsten.
Voor de groteren zijn er ook de staande veertoestellen.

VEERFIGUREN

De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is
een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het
evenwichtsgevoel.

Materialen
•
•
•
•
•

houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
speciaal veerstaal Ø 20 mm
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met
bloemvormige afdekdoppen

Bevestiging
•

50

bodemanker voor in de grond

51

Veerfiguren

Beweging - VEERFIGUREN

leine kinderen i n dol op peel e en kle rri ke fig ren en eer
wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen
hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte
ra efiet op de r g an n lie eling paard o el in de b idel an
een kangoeroe.

Racefiets
REF. 8040 • p. 54

Hobbeleend
REF. 8000 • p. 55

Dolfijn
REF. 8300 • p. 55

Pony
REF. 8100 • p. 56

Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen
samen. De veerdiertjes zijn bijzonder populair bij de allerkleinste
spelertjes. Voor de grotere zijn er ook de staande veertoestellen.
De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is
een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het
evenwichtsgevoel.

Haas
REF. 8200 • p. 56

Motorfiets
REF. 8400 • p. 57

Kangoeroe
REF. 8600 • p. 57

Schildpad
REF. 8030 • p. 58

•
•
•
•
•

VEERFIGUREN

Materialen
houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
speciaal veerstaal Ø 20 mm
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met
bloemvormige afdekdoppen

Bevestiging
•
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Halve maan
REF. 8010 • p. 58

Volle maan
REF. 8020 • p. 59

Tweespan
REF. 8800 • p. 59

Tweelingeend
REF. 8900 • p. 61

Zonnebloem
REF. 8700 • p. 61

Veerbank
REF. 8070 • p. 62

Surfplank
REF. 8060 • p. 63

Huppelplaat
REF. 8065 • p. 63

bodemanker voor in de grond
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Racefiets - 8040

Hobbeleend - 8000
m

m

2-6

2-6

1-3

1-3

(8 m²)

VEERFIGUREN

m

m

(7 m²)

l e tra pel n tie be taat ook de mogeli k eid om et a

ter iel te laten draaien

Dolfijn - 8300
m
m
2-6
1-3

m

54
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Pony - 8100

Motorfiets - 8400
m

m

2-6

2-6

1-3

1-3

(7 m²)

(7 m²)

Haas - 8200

Kangoeroe - 8600
m

m
m

m
2-6

2-6

1-3

1-3

(7 m²)
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VEERFIGUREN

m

m

(7 m²)

57

Schildpad - 8030

Volle maan - 8020

m

m

m
2-6

2-6

1-3

1-3

m

(7 m²)

Halve maan - 8010

Tweespan - 8800
m

m
m

m
2-6

2-6

1-3

2-3

(6 m²)
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VEERFIGUREN

m

(13 m²)

59

Tweelingeend - 8900
m
m
4 - 10
2

VEERFIGUREN



(13 m²)

Zonnebloem - 8700
m
m
2-6
1-3

(8 m²)

60

61

Veerbank - 8070

Surfplank - 8060

Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)
m

m
m

4 - 15

4 - 15

2-5

2



VEERFIGUREN

m

(20 m²)
(33 m²)

Huppelplaat - 8065
m
m
4 - 15

De veer is zodanig ontworpen dat
men nooit geklemd kan raken
ook niet bij de zwaarste belasting.
De elasticiteit van de veer is zo
berekend dat de beweging ook
voor de kleintjes volledig tot zijn
recht komt.

2-2

(16 m²)

62

63

Peuterhoek
Peuters zijn van nature uit nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken
en verkennen alles wat in het oog springt. De leuke, kleurrijke
fig rt e it de e reek nodigen it tot er alen ertellen
ilen
of verstoppen. De toestellen zijn een aantrekkelijk herkenningspunt
op de speelplek en bieden een waaier van spelelementen aan.

Materialen
houtsoorten: lariks en eik
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat

PEUTERHOEK

•
•
•

64

65

Voor de allerkleinsten - PEUTERHOEK

Vlindertuin
REF. G700 • p. 69

Prins & prinses
REF. G801 • p. 71

Cowboy & indiaan
REF. G802 • p. 71

Helden
REF. G800 • p. 73

Pirateneiland
REF. G803 • p. 73

PEUTERHOEK

Slak
REF. G710 • p. 68

G803
66

67

1,6 x 1,1 x 0,9 m

2,1 x 1,4 x 1,4 m

0,40 m

0,40 m

1-3

1-3

2-2

2-2

(17 m²)
Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

68

Vlindertuin - G700 (A/B)

PEUTERHOEK

Slak - G710 (A/B)

(19,5 m²)
Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

69

G801

Prins & prinses - G801 (A/B)
2,1 x 0,7 x 1,4 m
0,55 m
1-3

PEUTERHOEK

2  - 1,5 

(18,5 m²)
Dit toestel wordt volledig
voorgemonteerd geleverd.

G802

Cowboy & indiaan - G802 (A/B)
2,1 x 0,7 x 1,4 m
0,55 m
1-3
2  - 1,5 

(18,5 m²)
Dit toestel wordt volledig
voorgemonteerd geleverd.

70

71

G800

Helden - G800 (A/B)
3,1 x 0,7 x 1,4 m
0,55 m
1-3

PEUTERHOEK

2  - 1,5 

(22,5 m²)
Dit toestel wordt volledig
voorgemonteerd geleverd.

G803

Pirateneiland - G803 (A/B)
2,1 x 1,1 x 1,4 m
0,55 m
1-3
2  - 1,5 

(20,5 m²)
Dit toestel wordt volledig
voorgemonteerd geleverd.
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Kleuterdorp
Kleuters houden van afwisseling!
Knusse huisjes, diertjes, bruggetjes, netten, … alles op maat van de
kleinere spelers. Samen winkeltje spelen, je verstoppen onder het
bruggetje, naar beneden glijden via de glijstang en terug opklimmen
via het klimnet of klimmuurtje… Je kan zoveel dingen doen op
deze gecombineerde speeltoestellen die naar vormgeving en
spelmogelijkheden speciaal zijn afgestemd op de kleinere kinderen.

Materialen

•
•
•
•
•
•
•

houtsoorten: lariks en eik
rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm)
buiten het hart gezaagd
vierkantpalen (9 x 9 cm)
inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of
kunststof glijbaan
dakplanken met tand en groef
HDPE plaatmateriaal en kruiptunnel uit polyethyleen
metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
polypropyleen touwen en netten in touw Ø16 mm met
staalkabelversterking
kunststof klimgrepen

KLEUTERDORP

•
•

Bevestiging
•

74

metalen voetsteunen voor in de grond (A)
of voor op de grond (B)
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Voor de allerkleinsten - KLEUTERDORP

Kreeftje
REF. G550 • p. 86

Paradisio
REF. G511 • p. 90

Bloem
REF. S924 • p. 94
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Winkeltje
REF. S410 • p. 79

Happy duo
REF. G200 • p. 79

Leeuwenhol
REF. G500 • p. 87

Kruiphol
REF. G570 • p. 93

De rups & de appel
REF. G719 • p. 80

KLEUTERDORP

Kabouterhuisje
REF. S400 • p. 78

Mammoet
REF. G560 • p. 88

Stapblok
REF. A691 • p. 93

Paddenstoel
REF. S920 • p. 95

77

Winkeltje

-

incl. twee zitbankjes en één tafeltje

incl. één zitbankje en één tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,70 m

0,80 m

3-8

3-8

2-4

2  - 4,5 

(18 m²)

S410R »

S410G (A/B)

KLEUTERDORP

Kabouterhuisje - S400 (A/B)

(18 m²)

S410R

S410G

Happy duo - G200 (A/B)
3,0 x 1,0 x 1,6 m
0,85 m
2-6
2-3

(20,5 m²)

Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

78
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KLEUTERDORP

DE RUPS &
DE APPEL

WAT IS HET UITGANGSPUNT?
15% van de kinderen onder de 10 jaar kampt met
overgewicht en bij de jeugd eet slechts vier op de
tien voldoende groente en fruit.

Gezonde voeding wordt verleidelijker door er een
leuke ervaring aan te koppelen. In combinatie met
een aantrekkelijk speeltoestel bijvoorbeeld, is deze
boodschap nog ingrijpender.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM
MINDER TE SNOEPEN?

Wanneer kinderen dagelijks op de speelplaats zien
dat fruit eten leuk is, nemen ze dit in zich op. Het
brein, en zeker dat van het kind, is gericht op positieve ervaringen en de inwerking van suggestie is
hierbij zeer krachtig.

Dat kan door het toepassen van nudging. Nudging
is de wijze waarop je het gedrag en de beslissingen
van mensen onbewust kan beïnvloeden. Wanneer je
bij kinderen fruit wil promoten, lukt dit beter als ze dit
koppelen aan spelen.
80

Ook de weergave van de boodschap spreekt aan.
De rups vindt de appel heel lekker. Kinderen leven
hierin mee en onbewust nodigt dit uit tot het eten
van fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM
MEER TE SPELEN?
Onderzoek toont aan dat speeltoestellen in de vorm
van een dier, zeker voor kleine kinderen,
zeer aantrekkelijk zijn.

Speeltoestellen met een thema dat kinderen,
maar ook volwassenen, uitnodigt tot het eten
van gezo nde voeding en tegelijkertijd de
beweging stimuleert.
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De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)

Doorkruipgat

Beklimbare
zijwanden

Telraam

KLEUTERDORP

Bibberspiraal

Optioneel: 2 spelpanelen*

Roestvrijstalen
glijbaan

Doorkruiptunnel

Schuifpuzzel
L719

Vier op een rij
L720

*Op de korte versie (ref. G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.
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De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)
2-7

G718

G720

G719

2,5 x 0,6 x 1,7 m

3,2 x 2,5 x 1,7 m

5,0 x 2,5 x 1,7 m

2-2

2  - 2,5 

2  - 3,5 

(34 m²)

(45 m²)

(19,5 m²)

KLEUTERDORP

1,00 m

Optioneel: 2 spelpanelen voor G719 & G720*
G720 + L720 + L719

schuifpuzzel
L719

vier op een rij
L720

*Op de korte versie (ref. G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.
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G550 (inox glijbaan en rechte glijstang) - G551 (inox glijbaan en spiraalglijstang)
G552 (kunststof glijbaan en rechte glijstang) - G553 (kunststof glijbaan en spiraalglijstang)
2,3 x 1,7 x 1,9 m
1m
2-6
2  - 2,5 

Leeuwenhol - G500 » G501 (A/B)
G500 (inox glijbaan) - G501 (kunststof glijbaan)
3,1 x 1,9 x 1,6 m
1m
2-6
2-3

KLEUTERDORP

Kreeftje - G550 » G553 (A/B)

(24,5 m²)
(21,5 m²)
Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

G501

* Tekening niet volledig conform

Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

G553

86
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Mammoet - G560 » G567 (A/B)
G560 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G561 (inox glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G562 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G563 (inox glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

G564 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G565 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G566 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G567 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

4,7 x 1,9 x 1,9 m
G560 A/B

G561 A/B

G564 A/B

G565 A/B

G562 A/B

G563 A/B

G566 A/B

G567 A/B

1m
2-6

KLEUTERDORP

2-5

(32,5 m²)
Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

G560
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Paradisio - G510 » G511 (A/B)
G510 (glijbuizen)

G510
G511 (inox glijbaan)

3,4 x 1,9 x 1,9 m

4,1 x 1,8 x 1,9 m

1,00 m

1,00 m

3-6

3-6

(30,5 m²)

2-4

KLEUTERDORP

2-4

(29 m²)

G511

90

G510
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Kruiphol - G570 (A/B)
1,5 x 0,6 x 1,3 m
0,70 m
2-8

KLEUTERDORP

2  - 1,5 

(16,5 m²)
Dit toestel kan ook
gecombineerd worden met
de educatieve spelpanelen.
Zie daarvoor p. 127.

Stapblok - A691 » A693
Ø 0,25 m
0,60 m
2-6
1  - 1,5 

A691 - H 20 cm
A692 - H 40 cm
A693 - H 60 cm

Deze ronde blokken bestaan
uit ingekleurd gerecycleerd
rubber en mogen op een
verharde ondergrond en op
gras geplaatst worden.
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Bloem - S924

Reuzenpaddenstoel, verende & draaiende paddenstoel - S920 » S923
S920 (laag model)

Ø 0,6 x H 0,5 m

Ø 0,45 x H 0,4 m

0,50 m

0,40 m

S922 (verende paddenstoel)
S923 (draaiende paddenstoel)

S922

S923

Ø 0,45 x H 0,55 m
0,55 m

S921 (hoog model)

2 - 10

Ø 0,45 x H 0,6 m
1  - 1,5 
0,60 m

Dit toestel bestaat uit ingekleurd
gerecycleerd rubber en mag op
een verharde ondergrond en op
gras geplaatst worden.

(10 m²)

2 - 10

(16 m²)

1  - 1,5 

KLEUTERDORP

2 - 10
1  - 1,5 

De hoed van de paddenstoel bestaat uit
ingekleurd, gerecycleerd rubber. Dit toestel
mag op een verharde ondergrond en op
gras geplaatst worden.

S923

S922
S920

S920
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Sprookjesland
Sprookjesachtig mooi…
Er was eens een reeks speelhuisjes, torens en verbindingsbruggetjes
gemaakt uit rondhout en kleurrijk afgerond plaatmateriaal. Kinderen
worden even stil bij deze betoverende aanblik. Er is zoveel te
ontdekken: klimmen, klauteren, glijden, op uitkijk staan, overlopen,
doorkruipen, …
Een verblijf in dit sprookjesland is telkens
weer een verrassende ontdekking!

•
•
•
•
•
•
•
•

SPROOKJESLAND

Materialen
houtsoort: lariks
rondhouten palen (Ø 10 cm) buiten het hart gezaagd
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of
kunststof glijbaan
handvaten, stuurtje en klimgrepen in kunststof
polyethyleen kruiptunnel

Bevestiging
•
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metalen voetsteunen voor in de grond (A)
of op de grond (B)
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Hans en Grietje
REF. F200 • p. 101

Tinkerbel
REF. S932 • p. 102

Klein Duimpje
REF. F800 • p. 102

Roodkapje
REF. F300 • p. 103

Alice in wonderland
REF. F007 • p. 111

Merlijn de tovenaar
REF. F018 • p. 113

Doornroosje
REF. F400 • p. 114

Assepoester
REF. F500 • p. 103

Peter Pan
REF. F700 • p. 105

De kleine zeemeermin
REF. F900 • p. 105

Sneeuwwitje
REF. F100 • p. 106

De kikkerkoning
REF. F008 • p. 117

De kikkerkoning
REF. F022 • p. 117

De gelaarsde kat
REF. F011 • p. 118

De wolf en de zeven
geitjes
REF. F003 • p. 107

De wolf en de zeven
geitjes
REF. F017 • p. 107

Belle en het beest
REF. F001 • p. 108

Belle en het beest
REF. F019 • p. 108

De klokkenluider van de Notre-Dame
REF. F014 • p. 118

Blauwbaard
REF. F013 • p. 119

Het lelijke eendje
REF. F012 • p. 120

Aladin en de wonderlamp
REF. F002 • p. 109

Ali Baba en de veertig
rovers
REF. F004 • p. 109

De Bremer stadsmuzikanten
REF. F005 • p. 110

De rattenvanger van
Hamelen
REF. F006 • p. 111

De sneeuwkoningin
REF. F016 • p. 121

SPROOKJESLAND

Voor de allerkleinsten - SPROOKJESLAND

De drie biggetjes
REF. F015 • p. 121
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Hans en Grietje - F200 (A/B)
2,2 x 1,8 x 2,3 m
0,55 m
2-6

SPROOKJESLAND

2-6

(24,5 m²)

100

101

Roodkapje - F300 (A/B)

1,5 x 0,7 x 1,7 m

1,5 x 1,3 x 2,4 m

0,70 m

0,60 m

2-6

2-6

2-2

2-4

SPROOKJESLAND

Tinkerbel - S932 (A/B)

(19,5 m²)
(17 m²)

Klein duimpje - F800 (A/B)

Assepoester - F500 » F501 (A/B)
F500 (inox glijbaan) - F501 (kunststof glijbaan)

1,3 x 1,4 x 2,0 m

2,6 x 1,7 x 1,8 m

0,60 m

1m

2-6

2-6

2-3

2-4

(18,5 m²)

102

(22,5 m²)

103

Peter Pan - F700 » F701 (A/B)
F700 (inox glijbaan) - F701 (kunststof glijbaan)
3,0 x 1,6 x 1,9 m
1m
2-6

SPROOKJESLAND

2-5

(24,5 m²)

F700

De kleine zeemeermin - F900 » F901 (A/B)
F900

F900 (inox glijbaan) - F901 (kunststof glijbaan)
3,0 x 2,2 x 2,3 m
1m
2-6
2-5

(26,5 m²)

104
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F100 (inox glijbaan) - F101 (kunststof glijbaan)
2,7 x 2,2 x 2,9 m
1m
2-6
2-6

De wolf en de zeven geitjes - F003 » F017 (A/B)
F003 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0031 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F017 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0171 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,4 x 2,2 x 2,9 m
F003 A/B

F0031 A/B

F017 A/B

F0171 A/B

1m
2-6
2  - 10 

SPROOKJESLAND

Sneeuwwitje - F100 » F101 (A/B)

(26,5 m²)
(34,5 m²)

F100

106

F003

107

Belle en het beest - F001 » F019 (A/B)

Aladin en de wonderlamp - F002 » F0021 (A/B)

F001 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0011 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F019 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0191 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

F001 A/B

F019 A/B

4,0 x 2,2 x 2,9 m
1m

1m

2-6

2-6

2-9

2  - 10 

SPROOKJESLAND

4,8 x 2,2 x 2,9 m

F002 (inox glijbaan) - F0021 (kunststof glijbaan)

F001
(37 m²)

(33 m²)

Ali Baba en de veertig rovers - F004 » F0041 (A/B)
F019

F004 (inox glijbaan) - F0041 (kunststof glijbaan)
3,9 x 2,2 x 2,3 m
1m
2-6
2-8

(32 m²)

108

109

De Bremer stadsmuzikanten - F005 (A/B)

De rattenvanger van Hamelen - F006 » F0061 (A/B)

3,9 x 1,8 x 2,2 m

6,5 x 2,2 x 2,4 m

0,55 m

1m

2-6

2-6

2-8

2  - 11 

SPROOKJESLAND

F006 (inox glijbaan) - F0061 (kunststof glijbaan)

(45,5 m²)
(33,5 m²)

Alice in wonderland - F007 » F0071 (A/B)
F007 (inox glijbaan) - F0071 (kunststof glijbaan)
6,1 x 3,5 x 2,4 m
1m
2-6
2  - 12 

(45,5 m²)

110
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Merlijn de tovenaar - F018 » F0181 (A/B)
F018 (inox glijbaan) - F0181 (kunststof glijbaan)
5,3 x 3,3 x 2,9 m
1m
2-6

SPROOKJESLAND

2  - 15 

(44 m²)

F018

112

113

F400

Doornroosje - F400 » F401 (A/B)
F400 (inox glijbaan) - F401 (kunststof glijbaan)
3,1 x 3 x 4,4 m
1,95 m
2-6

SPROOKJESLAND

2  - 20 

(36,5 m²)

Via een wenteltrapje kunnen de
kinderen de bovenste verdieping
bereiken.

114
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De kikkerkoning (met kruiptunnel) - F008 » F0081 (A/B)
F008 (inox glijbaan) - F0081 (kunststof glijbaan)
5,2 x 2,8 x 4,4 m
1,95 m
2-6

SPROOKJESLAND

2  - 22 

(53 m²)

De kikkerkoning (met vaste loopbrug) - F022 » F0221 (A/B)
F022 (inox glijbaan) - F0221 (kunststof glijbaan)
5,2 x 2,8 x 4,4 m
1,95 m
2-6
2  - 22 

(53 m²)

116
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F011 (inox glijbaan) - F0111 (kunststof glijbaan)

Blauwbaard - F013 » F0131 (A/B)
F013 (inox glijbaan) - F0131 (kunststof glijbaan)

4,6 x 4,0 x 4,4 m

6,3 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

1,95 m

2-6

2-6

2  -21 

2  - 30 

SPROOKJESLAND

De gelaarsde kat - F011 » F0111 (A/B)

(48 m²)
(61 m²)

De klokkenluider van de Notre-Dame - F014 » F0141 (A/B)
F014 (inox glijbaan) - F0141 (kunststof glijbaan)

F013

6,4 x 4,4 x 4,4 m
1,95 m
2-6
2  - 27 

(55,5 m²)
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F012 (inox glijbaan) - F0121 (kunststof glijbaan)

De sneeuwkoningin - F016 » F0161 (A/B)
F016 (inox glijbaan) - F0161 (kunststof glijbaan)

7,9 x 5,4 x 4,4 m

7,8 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m

1,95 m

2-6

2-6

2  - 33 

2  - 36 

SPROOKJESLAND

Het lelijke eendje - F012 » F0121 (A/B)

(70 m²)
(80 m²)

De drie biggetjes - F015 » F0151 (A/B)
F015 (inox glijbaan) - F0151 (kunststof glijbaan)
7,8 x 7,4 x 4,4 m
1,95 m
2-6
2  - 39 

(84 m²)

120

121

Decoratieve
borden
DECORATIEVE BORDEN

Een saaie muur wordt op slag een stuk vrolijker met de leuke
en kleurrijke decoratieve bordjes in de vorm van een vlinder,
bloem, zon…

Materialen
•

HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele
gekleurde lagen - dikte 15 mm

Bevestiging
•

122

Aangezien de wand of omheining waartegen dit
komt, kan verschillen, wordt alles geleverd zonder
bevestigingsmateriaal. De afdekkappen worden
bijgeleverd maar zonder pluggen of schroeven.
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Bij - A130
0,4 x 0,4 x 0,02 m

Bloem - A150
Bij
REF. A130 • p. 125

Zon
REF. A140 • p. 125

Bloem
REF. A150 • p. 125

Vlinder
REF. A160 • p. 125

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Wolk - A110
0,6 x 0,4 x 0,02 m

Wolk
REF. A110 • p. 125

Maan
REF. A120 • p. 125

Ster
REF. A170 • p. 125

Smiley
REF. A175 • p. 125

Ster - A170
0,4 x 0,4 x 0,02 m

124

Zon - A140
0,4 x 0,4 x 0,02 m

Vlinder - A160
DECORATIEVE BORDEN

Voor de allerkleinsten - DECORATIEVE BORDEN

0,5 x 0,4 x 0,02 m

Maan - A120
0,4 x 0,4 x 0,02 m

Smiley - A175
0,3 x 0,3 x 0,02 m
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Educatieve
spelpanelen
EDUCATIEVE SPELPANELEN

Spelpanelen moedigen kinderen aan om te spelen met cijfers en
letters of om de klok te lezen. Kinderen leren graag ongedwongen
en dat kan volop met deze educatieve panelen. Experimenteren met
geluid, telschijfjes verschuiven of bordjes omdraaien… Er is telkens
iets anders dat hun motorische vaardigheden aanmoedigt.
De educatieve spelpanelen helpen kinderen vaardigheden
te ontwikkelen op een ongedwongen en speelse manier.

Materialen
•
•
•
•

126

rondhouten lariks palen Ø 10 buiten het hart gezaagd
metalen buizen uit roestvrij of polyester gecoat staal
UV-bestendige kunststof speelelementen
HDPE polyethyleen plaatmateriaal

127

Voor de allerkleinsten - EDUCATIEVE SPELPANELEN

Telraam - S930 (A/B)
0,8 x 0,1 x 0,8 m
2-6

Telraam
REF. S930 • p. 129

Boogtelraam
REF. S931 • p. 129

Megafoons
REF. M065 • p. 130

ABC + 123
REF. S033 • p. 131

Klok
REF. S037 • p. 131

Scorebord
REF. S036 • p. 131

Draaischijfjes
REF. S935 • p. 130

EDUCATIEVE SPELPANELEN

1  - 1,5 

Wordt voorgemonteerd
geleverd. Mag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.

Boogtelraam - S931 (A/B)
0,8 x 0,3 x 0,7 m

Shop
REF. S035 • p. 131

Rekenbord
REF. S034 • p. 131

OXO
REF. S038 • p. 131

0,25 m
2-6
1  - 1,5 

(12,5 m²)
Wordt voorgemonteerd
geleverd. Mag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.
128
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Megafoons - M065

Spelpanelen - S032 » S038
De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen. De bijhorende palen dienen apart besteld te worden.

2 - 12

M065 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan metalen palen)
M048 - metalen paal Ø 13 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M047 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan houten palen)
R920X - eiken paal Ø 10 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M004 - verbindingsbuis tussen megafoons, per m

1  - 1,5 

max. 25 m

1 x 0,05 x 0,7 m
2-8

EDUCATIEVE SPELPANELEN

0,7 x 0,4 x 1,3 m

1  - 0,5 

REF. S032 (A/B)

A: bevestiging voor in de grond
B: bevestiging voor op de grond

ABC + 123
(2 verschillende zijden)
REF. S033

Klok
REF. S037

Scorebord
REF. S036

Shop
REF. S035

Rekenbord
REF. S034

OX
O
REF. S038

Draaischijfjes - S935
0,25 x 0,2 x 0,75 m
1-3
1-1
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Transport
Geen enkele droombestemming is onbereikbaar voor onze kinderen!
De zee onveilig maken in een vikingboot, rondrijden als een echte
politieagent of brandweerman, een trein besturen, een ritje meepikken
op de TGV of wat dacht je van een vlucht in een straaljager? Alles
wat met transport te maken heeft, blijft tot de verbeelding spreken.
Een absolute aanrader op elke speelplaats!

Materialen (truck - terreinwagen - trein)

•
•
•
•

132

bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
onderste liggers in eik
planken 22, 35, 45 en 57 mm
zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE
polyethyleen plaatmateriaal
klimgrepen, stuur en handvaten in kunststof
verlijmde bogen
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
glijstang polyester gecoat

TRANSPORT

•
•
•
•
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Te land, ter zee & in de lucht - TRANSPORT

Trein - T101 » T400 (A/B)
T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) (A/B)*
T102+T202+T300+T400 (open dak) (A/B)
8,1 x 1,0 x 1,7 m

Een trein met of zonder wagonnetjes. Onderling kunnen deze door een loopbruggetje
met elkaar verbonden worden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd
worden met hoekijzers, wat ideaal is voor scholen met een verharde speelplaats.

0,95 m

Trein
REF. T101+T201+T300+T400 • p. 135

Terreinwagen (+ aanhangwagen)
REF. T701 (+T801+T900) • p. 138

2-8
2  - 5,5 

TRANSPORT

T500 (loopbruggetje:
3 stuks nodig)

(43,5 m²)

Truck (+ aanhangwagen)
REF. T001 (+T801+T900) • p. 140

Vikingboot
REF. U100+U200 • p. 142

* T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) is niet te verkrijgen in Nederland.

T102 + T202 + T500

134

Politiewagen & brandweerwagen
REF. T010 & T020 • p. 146-147

Tornado
REF. U400 • p. 148

Europlay Express
REF. T050 • p. 152

Europlay Express tunnel
REF. T052 • p. 155
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Trein - T101 » T400 (A/B)
T101 (locomotief) (A/B)*

T102 (locomotief
open dak) (A/B)

Een treinstel met stuur, kruiptunnel en twee ingebouwde
bankjes (voorgemonteerd).

T400 (eetwagon) (A/B)
Een wagonnetje met twee
bankjes en één tafeltje
(voorgemonteerd).

T300 (tankwagon) (A/B)
Een wagonnetje als kruiptunnel
met middenin een kijkgat en
klimladder (voorgemonteerd).

T201 (passagierswagon) T202 (passagierswagon
open dak) (A/B)
(A/B)*
Een wagonnetje met ingebouwde zitbankjes en achteraan
een terrasje (voorgemonteerd).

T500 (loopbruggetje)
Gebogen loopbruggetje die
wagonnetjes en locomotief
met elkaar verbindt.

2,1 x 1,0 x 1,7 m

2,1 x 1,0 x 1,7 m

1,3 x 1,0 x 0,8 m

1,8 x 0,9 x 1,0 m

1,9 x 1,0 x 1,7 m

1,9 x 1,0 x 1,7 m

0,5 x 0,3 x 0,2 m

2-1

2-1

2-1

2-1

2-1

2-1

1  - 0,5 
Per wagonnetje één te
bestellen.

(20 m²)

(17 m²)

(19 m²)

(19 m²)

(19 m²)

TRANSPORT

(20 m²)

* De T101 en T201 zijn niet te verkrijgen in Nederland.
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Terreinwagen (met aanhangwagen) - T701 (+ T801 + T900) (A/B)
T701 (terreinwagen) (A/B)

T701+T801+T900 (terreinwagen met aanhangwagen) (A/B)

2,3 x 1,1 x 1,2 m

4,8 x 1,1 x 1,3 m

0,60 m

0,60 m
(21 m²)

(31,5 m²)

2-8

2-8

2-1

2  - 2,5 

Een auto met vooraan een laddertje en een kruiptunnel,
middenin een stuurwiel met dashboard en achteraan
twee zitbankjes en een kruipgat. Dit toestel wordt
voorgemonteerd geleverd.

TRANSPORT

T900 (verbindingsbruggetje:
1 stuk nodig)

Een auto met aanhangwagen bestemd voor de allerkleinsten.
De aanhangwagen bestaat vooraan uit een kruiphol, middenin
uit twee banken en achteraan uit een klimmuur. Dit toestel wordt
voorgemonteerd geleverd.

Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Ideaal dus voor scholen of terreinen met een
verharde speelplaats. De terreinwagen wordt met de aanhangwagen verbonden door een verbindingsbruggetje.
T701 + T900 + T801
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Truck (met aanhangwagen) - T001 (+T801+T900) (A/B)
T001 (truck) (A/B)*

T001+T801+T900 (truck met aanhangwagen) (A/B)*

5,7 x 1,0 x 1,8 m

8,3 x 1,0 x 1,8 m

0,60 m

0,60 m
(35 m²)

(45 m²)

2-8

2-8

2-2

2  - 3,5 

Een vrachtwagen, volledig voorgemonteerd, geleverd in twee delen, met een veelvoud
aan speelmogelijkheden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met
hoekijzers. Valdempend bodemmateriaal is aan te raden, maar niet noodzakelijk.

TRANSPORT

T900 (verbindingsbruggetje:
1 stuk nodig)

* Voor Nederland is een valdempende ondergrond noodzakelijk.

Een aanhangwagen T801 kan aangebouwd worden door middel van het
verbindingsbruggetje T900.

T001 + T801 + T900
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Vikingboot - U100 » U300 (A/B)
Een speeltoestel in de vorm van een vikingschip, opgebouwd in twee delen.
Vooraan de boeg (ref. U100) met een drakenkop, een net, vier banden in de vorm van schilden en overal
doorkruip-openingen.
De achtersteven (ref. U200) bestaat uit een stuurwiel, een klimmast met kraaiennest en zeeroversvlag, een
glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, rotswand,
aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats, zitbalk of glijbaan.

U100 + U200 + S006 + G112

U100 + U200 + S005 + S006

142

143

TRANSPORT

In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor een
kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet (ref. U300).

Vikingboot - U100 » U300 (A/B)
4 - 12

U300** (A) (kraaiennest)

5,0 x 2,6 x 3,4 m

2,1 x 2,0 x 4,1 m

5 x 2,5 x 4,1 m

1,20 m

2,10 m

2,10 m

2-9

2-5

2  - 12 

***

***

(35,5 m²)

U100* (A) + U200** (A/B)

(27,5 m²)

Bevestiging:
•
metalen paalsteunen voor in de grond (A) of voor op
de grond (B)

Aanbouwelementen (optioneel):

(41,5 m²)

S005
apenladder

S006
klimboog

S007
rotswand

S019
zitbalk met 3 zittingen

G112
lage inox glijbaan
(1 m breed)

G301
lage kunststof glijbaan
(0,60 m breed)

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

U100* (A) + U300** (A)
9,3 x 2,6 x 4,1 m

2,10 m

2,10 m

2  - 21 

2  - 14 
***

(70 m²)

doorkruipringen in polyethyleen
klimgrepen in kunststof
kunststof autobanden

***

11 x 2,6 x 4,1 m

***

•
•
•

TRANSPORT

U100* (A) (voorsteven)

U200** (A/B)
(achtersteven - incl. kraaiennest)

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart
gezaagd
•
rondhouten verticale paal klimmast 16 cm
•
polyethyleen plaatmateriaal
•
bodemplanken 22 mm
•
klimladder met ingewerkte sporten van 40 mm
•
de korf wordt gemaakt met metalen buizen; de
kr i erbinding i gemaakt it profielen
•
metalen delen polyester gecoat
•
net, touwen en touwladder in staalkabel

U100 + U200 + G301

(62,5 m²)

* Voor Nederland is de valhoogte van U100 1,90m.
** U200 en U300 worden in Nederland geleverd zonder vlag.
*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies.
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4,8 x 1,5 x 1,5 m
1,2 m
2-6
3-1

(37 m²)
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Een speeltoestel dat bijna volledig voorgemonteerd geleverd wordt. Toegankelijk via
de ronde doorkruipringen in de wielen.
Het woord 'POLICE' kan op aanvraag aangepast worden in de taal naar keuze.
Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
•
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
•
aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
•
kunststof stuur
•
inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden

Brandweerwagen - T020 (A/B)
4,8 x 1,5 x 1,5 m
1,2 m
2-6
3-1

Zelfde basisuitvoering als de politiewagen maar in een andere kleur, met andere
tekeningen en zonder tekst.
Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
•
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
•
aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
•
kunststof stuur
•
inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden

TRANSPORT

Politiewagen - T010 (A/B)

(37 m²)
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Tornado - U400 » U401 (A/B)
U400 (inox glijbaan) (A/B) - U401 (kunststof glijbaan) (A/B)
9,7 x 6,5 x 2,7 m
1,50 m
4 - 10
3  - 24 

Piloot worden! De droom van ieder kind...
Deze straaljager biedt een enorme waaier aan speelmogelijkheden en is ideaal voor
een groot speelterrein. Het is het toestel met de meeste speelwaarde en is geschikt
voor alle leeftijden.
Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
•
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
•
metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
•
polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
•
kunststof verbindingsklemmen
•
kunststof handvatten en klimgrepen
•
inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
•
verlijmde bogen

TRANSPORT

Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)
(85,5 m²)
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Tornado - U400 » U401 (A/B)
De straalmotoren vormen een 3,5 m lang labyrint van doorkruiptunnels.

Doorkruipgat
Cockpit met stuur

TRANSPORT

Inox glijbaan (U400)

Duikelrek
Klimboog
Klimmuur

Klimladder
Klimnet

Kruiptunnel

150

Kunststof glijbaan (U401)

Evenwichtsnet

Wiebelbrug
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Europlay Express - T050
9,0 x 1,2 x 2,2 m

Deze sneltrein heeft een totale lengte van 9 m en wordt grotendeels voorgemonteerd.
Op aanvraag kan de tekst op de zijpanelen aangepast worden.

2-8
3-8
T059 (supplement
gepersonaliseerde tekst
zijwand)
B050 (6 draagbalken
als fundering bij losse
ondergrond)

Materialen:
•
houtsoort: lariks en douglas
•
bielzen in tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse I)
•
inox glijbaan 0,5 m breed
•
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
•
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
•
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Bevestiging:
•
het toestel kan vrijstaand geplaatst worden op een verharde ondergrond
•
bij los bodemmateriaal kan het toestel op een constructie met horizontale balken
bevestigd worden

TRANSPORT

1,50 m

(52 m²)
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Europlay Express - T050
De Europlay Express biedt een waaier aan speelmogelijkheden.

Waggelbrug
Inox
glijbaan

Doolhof

TRANSPORT

Stuur

Lignet

Toogje
Zitbankjes
Kruiptunnel

Telraam

Europlay Express tunnel - T052
4,0 x 1,2 x 2,2 m
0,55 m
2-8
3-6

(23 m²)

Te plaatsen tegen een bestaande muur.
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Doolhof
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Vrijstaande
glijbanen
Kinderen blijven dol op glijbanen!

VRIJSTAANDE GLIJBANEN

Ze klimmen snel naar boven om dan telkens opnieuw lachend naar
beneden te glijden. Ook de kleintjes houden ervan en daarom vind je
hier een aantal glijbanen speciaal ontworpen voor de jonge kinderen.
Veilig, speels en met een lagere opstap zodat de jongste kinderen al
snel zonder begeleiding naar beneden kunnen glijden.
Dat is ook de reden waarom deze lagere glijbanen een veilige start
met een startplatform, hoge veiligheidsboorden en een zachte
landing met een lang afremgedeelte aanbieden. Een kleuter moet
immers aangemoedigd worden om het telkens opnieuw te proberen.

Materialen
•
•
•
•
•

156

inox glijbaan (1,5 mm dikte)
aluminium veiligheidsstang roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
laddersporten in es
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
houtsoorten: lariks en eik
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Glijbanen - VRIJSTAANDE GLIJBANEN

Kinderglijbaan - G100
3,4 x 0,7 x 2,2 m
1,40 m

Kinderglijbaan
REF. G100 • p. 159

Dinoglijbaan
REF. G600 • p. 161

Pioneer
REF. E300 • p. 161

VRIJSTAANDE GLIJBANEN

4 - 12
2-3

(22 m²)

Happy duo
REF. G200
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 79
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Appel
REF. G718
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 84
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Dinoglijbaan - G600
2,3 x 0,5 x 1,7 m
0,90 m

VRIJSTAANDE GLIJBANEN

2-4
2-3

(17 m²)

Pioneer - E300 » E3001
E300

E3001

3,5 x 1,0 x 2,4 m
1,55 m
6 - 12
2-4

(23,5 m²)
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HEUVELGLIJBANEN & TERRENTRAPPEN

Heuvelglijbanen
& terreintrappen
Kinderen zijn dol op glijbanen!
Een heuvel kan volledig geïntegreerd worden in de speelzone.
Plaats een terreintrap en een heuvelglijbaan met startplatform en je
creëert de perfecte speelzone. De ideale manier om een terrein extra
speelwaarde te geven!

Materialen
•
•
•
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inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of
kunststof glijbaan
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
veiligheidsbaar: polyester gecoat
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Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H512 • p. 166

Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 2,5 m)
REF. H112 • p. 166

Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H521 • p. 166

Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H526 • p. 166

Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 4,6 m)
REF. H126 • p. 166

Kunststof heuvelglijbaan
(glijlengte 2,3 m)
REF. H600 • p. 167

Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T210 • p. 168

Terreintrap met
leuning (lengte 2,1 m)
REF. T211 • p. 168

Terreintrap zonder
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T270 • p. 168

Terreintrap met
leuning (lengte 2,7 m)
REF. T271 • p. 168

Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T330 • p. 168

Terreintrap met
leuning (lengte 3,3 m)
REF. T331 • p. 168

Terreintrap zonder
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T390 • p. 168

Terreintrap met
leuning (lengte 3,9 m)
REF. T391 • p. 168

HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN

Glijbanen - HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN

Inox heuvelglijbaan
(glijlengte 3,6 m)
REF. H121 • p. 166

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.

bv.:
164

= H512 + R

= H512 + G
165

De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°.

0,20 m

H512G

(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 2,5 m)

H112G

H521R

H521G

(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 3,6 m)

Deze heuvelglijbaan is ideaal te combineren met terreintrap T210 of T211 (zie pagina
168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.

3 - 15
H600R

H600G

(kunststof heuvelglijbaan 0,6 m breed
- glijlengte 2,3 m)

3,8 x 0,8 x 2,2 m

3,8 x 1,3 x 2,2 m

4,7 x 0,8 x 2,8 m

3,3 x 1,3 x 2,2 m

2-4

2-4

2-4

2-4

(32 m²)

(32,5 m²)

(28,5 m²)

H121R

H121G

(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 3,6 m)

H526R

H526G

(inox heuvelglijbaan 0,50 m breed
- glijlengte 4,6 m)

H126R

(30,5 m²)

H126G

(inox heuvelglijbaan 1,00 m breed
- glijlengte 4,6 m)

4,7 x 1,3 x 2,8 m

5,5 x 0,8 x 3,4 m

5,5 x 1,3 x 3,4 m

2-4

2-4

2-4

(37 m²)

(36 m²)

(41 m²)

(71 m²)
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H112R

(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 2,5 m)

De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°.

0,20 m

Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze terreintrappen (zie pagina
168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.

3 - 15
H512R

Kunststof heuvelgijbaan - H600 (R/G)
HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN

Inox heuvelglijbanen - H112 (R/G) » H526 (R/G)

(71 m²)
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HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN

* Foto niet volledig conform

Terreintrappen - T210 » T391
Een trap met dubbele treden, ideaal om te plaatsen tegen een helling. Door de constructie met een dubbele
zijkant kan ze aangepast worden aan een helling tot 45 graden. De minimale hellingsgraad voor onze
terreintrappen is 22°. De trap wordt volledig voorgemonteerd geleverd waardoor de plaatsing vrij eenvoudig
verloopt.
Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik (verticale palen in de grond)
•
dubbele zijkanten 45 x 95 mm
•
traptreden 35 mm dikte
•
planken leuning 45 x 95 mm
T210 (zonder leuning)
T211 (met leuning)

T270 (zonder leuning)
T271 (met leuning)

2,1 x 0,8 m

2,7 x 0,8 m

2  - 1,5 

2  - 1,5 

T210

T270

T330 (zonder leuning)
T331 (met leuning)

T390 (zonder leuning)
T391 (met leuning)

3,3 x 0,8 m

3,9 x 0,8 m

2  - 1,5 

2  - 1,5 

T330

168

T211

T331

T390

T271

T391
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Zandspeeltoestellen
Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen
ontbreken.

ZANDSPEELTOESTELLEN

Met zand is alles mogelijk, van het bakken van taarten tot het
bouwen van kastelen toe. Met emmertjes, buizen en kranen bieden
onze zandspeeltoestellen veel verschillende speelmogelijkheden.
Misschien kan iemand onze drakentafel wel temmen!
Er zijn een aantal standaard zandbakken, met of zonder zeil of deksel
en met of zonder zitjes op de rand. Zandbakken kunnen ook groter
opgezet worden in allerlei vormen, functioneel en duurzaam met een
houten rand in bielzen, planken en rondhout.

Materialen (Z100, Z101, Z102, Z200, Z400 & Z500)
•
•
•
•
•
•
•

170

houtsoorten: lariks, eik en padouk (tropisch hardhout)
rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
zandemmer, buis en rad in kunststof
zandkraan polyester gecoat
kunststof banden
tafeltjes in HDPE polyethyleen
roestvrijstalen buis voor telraam

171

Zand, sport en spel - ZANDSPEELTOESTELLEN

Weegschaal - Z500
Houtsoort: padouk (tropisch hardhout)
1,6 x 0,3 x 0,7 m
0,55 m

Weegschaal
REF. Z500 • p. 173

Zandtafel
REF. Z400 • p. 175

Zandmolen
REF. Z200 • p. 175

Drakentafel
REF. Z100 • p. 176

ZANDSPEELTOESTELLEN

2-8
2-3

(15,5 m²)

172

Kabouterklim
REF. S425 • p. 177

Zandbak
REF. Z1818 • p. 179

Zandboot
REF. Z300 • p. 181

Zandbak met
schuifdeksel
REF. Z18182 • p. 181

Zandbak
REF. Z1836 • p. 179

Zandbak
REF. Z3618 • p. 179

173

Z400

Zandtafel - Z400
1,4 x 1,1 x 1,8 m
0,60 m

ZANDSPEELTOESTELLEN

2-6
2-3

(18 m²)

Zandmolen - Z200
Z200
1,4 x 0,4 x 1,7 m
0,65 m
2-6
2-3

(15 m²)
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Z101

Z102

Drakentafel - Z100 » Z102

Z100
(volledig)

2-8
Z101
(voorste deel met buis en drakenkop)

Z102
(achterste deel met zandkraan en rad)

3,0 x 1,0 x 1,8 m

1,1 x 0,8 x 1,8 m

1,4 x 0,7 x 1,7 m

2  - 10 

2-5

2-5

(15,5 m²)

(16 m²)

(24 m²)

ZANDSPEELTOESTELLEN

0,50 m

Kabouterklim - S425
Z100
1,9 x 1,8 x 0,6 m
0,60 m
2-6
2  - 2,5 

(23 m²)
Door de geringe hoogte is
geen bodemmateriaal vereist.
Het gebruik ervan is echter wel
aan te raden. Verticale palen
in eik rechtstreeks in de grond.
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Zandbakken in balken + zeil
Materialen:
•
houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
•
voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
•
pennen Ø 25 mm
•
filterdoek om onderaan te leggen inbegrepen
•
ronde zitjes in HDPE polyethyleen
•
zeil in polyethyleen

Z1836
Z18361 (met 8 zittingen)
N1836 (zeil)

1,9 x 1,9 x 0,4 m

3,7 x 1,9 x 0,4 m

1  - 2,5 

1-4
(24 m²)

ZANDSPEELTOESTELLEN

Z1818
Z18181 (met 4 zittingen)
N1818 (zeil)

(33 m²)

Z18181

Z1818
Z3618
Z36181 (met 10 zittingen)
N3618 (zeil)

Z3636
Z36361 (met 12 zittingen)
N3636 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m

3,8 x 3,8 x 0,4 m

1-5

1-5
(42 m²)

178

(45 m²)

179

Zandboot - Z300
2,9 x 2,0 x 1,1 m
0,40 m

ZANDSPEELTOESTELLEN

2-6
2-3

(26 m²)
Materialen:
•
rondhouten paal in lariks, Ø10 cm
•
vierkantbalken met pen (9 x 9 cm)
•
kunststof stuur
•
filterdoek om onderaan te leggen
•
afdekboorden uit HDPE polyethyleen

Z300

Zandbak met schuifdeksel - Z18182 (A/B)

Z18182
3,8 x 2,2 x 0,5 m

Een zandbak met uitschuifbaar deksel dat vergrendelbaar is in open en gesloten toestand.
Het deksel kan ook gebruikt worden als zitbank of speeltafel.

0,45 m
1 - 10
2-5

(35 m²)
Materialen:
•
houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
•
voorgeboorde balkjes 1,8m lengte (9 x 9 cm)
•
pennen Ø25 mm
•
pootjes in tropisch hardhout 35 x 120 mm
•
schuifdeksels 22 x 120 en 35 x 120 mm met kunststof handvatten
•
geleiders 45 x 70 mm
•
filterdoek om onderaan te leggen
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Sport & spel
Sport en spel leunen dicht tegen elkaar aan.

SPORT & SPEL

Toestellen die beide proberen te combineren vallen bij elk kind zeker
in de smaak. Ieder kind hangt graag de acrobaat uit op een duikelrek.
De durvers zoeven dan weer met de kabelbaan naar de overkant.
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Zand, sport & spel - SPORT EN SPEL

Ballenvanger - S910 » S911 (A/B)
S910 (beertje/leeuwtje) - S911 (hondje/poesje)
Ø 1,1 x H 2,7 m
3 - 12
S910A - S911A (in te betonneren)

Ballenvanger
REF. S911 • p. 185

Metalen duikelrek
REF. S326 • p. 186

Houten duikelrek
REF. S321 • p. 187

Zeshoekig duikelrek
REF. S323 • p. 188

2  - 2,5 
S910B - S911B (vrijstaand)

SPORT & SPEL

2  - 0,5 
Deze ballenvanger wordt geplaatst
op een verharde ondergrond door
middel van een stevige sokkel in de
vorm van een vrachtwagenband.

Tuimelrek
REF. S325 • p. 188

Multi-doel
REF. S570 • p. 189

Houten voetbaldoel
REF. S571 • p. 190

Materialen:
•
gelakte korf Ø 0,9 m x H 1,0 m in polyethyleen
•
polyester gecoate buis Ø 12 cm

Metalen voetbaldoel
REF. S573 • p. 191

Bevestiging:
•
in te betonneren (A)
•
vrijstaand op een vrachtwagenband (B)

S911
Metalen voetbaldoel
REF. S574 • p. 191

Metalen voetbaldoel
REF. S575 • p. 191

Houten kabelbaan
REF. S340 • p. 193

Metalen kabelbaan
REF. S341 • p. 193
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Metalen duikelrek - S326 » S328

Houten duikelrek - S320 » S322

>6

S327 (twee rekstokken)

S326 (drie rekstokken)

1,9 x 0,6 x 1,5 m

(15,5 m²)

S322 (één rekstok)

2,9 x 0,6 x 1,5 m

(15,5 m²)

S320 (twee rekstokken)

1,5 x 0,1 x 1,7 m

2,8 x 0,1 x 1,7 m

4,1 x 0,1 x 2,2 m

1,45 m

1,45 m

1,85 m

(18 m²)

(25 m²)

(18,5 m²)

106

145

120

90

90

185

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
•
metalen polyester gecoate buis 35 mm
•
extra voorziening tegen het verdraaien van de buis

145

150

186

150

150

120

(14 m²)

Materialen:
•
polyester gecoate buizen Ø 35 mm
•
verbindingsklemmen in kunststof

S321 (drie rekstokken)

SPORT & SPEL

1,9 x 0,6 x 1,5 m

2  - 2(,5) 

> 12

145

S328 (twee rekstokken)

2  - 2(,5) 

106

1,50 m

Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond
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Multi-doel - S569 » S570

Zeshoekig duikelrek - S323

S569 (zonder duikelrek)

S570 (met duikelrek)

2,4 x 2,8 x 1,7 m

2,7 x 1,0 x 2,1 m

3,7 x 1,9 x 2,1 m

1,50 m

2,10 m

2,10 m

>6

6 - 12

2-5

2-4

6 - 12

(36,5 m²)

2  - 4,5 

SPORT & SPEL

(31,5 m²)

(30,5 m²)

Materialen:
•
houtsoort: palen in lariks,
laddersporten in es
•
vierkante palen 9 x 9 cm
•
ingewerkte laddersporten 40 mm
•
net in staalkabel
•
metalen poedergecoate buizen 35 mm

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
•
metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm
Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond

Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond

Tuimelrek - S325

S569
2,0 x 1,0 x 1,7 m
1,50 m
4-8
2-3

(20 m²)
Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
vierkante palen 9 x 9 cm
•
metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

188

Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond

189

S571 (palen in lariks met metalen voetsteunen)

Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)
S574

S573

S575 (met basketring)

3,6 x 0,3 x 2,2 m

1,5 x 0,7 x 0,8 m

2,7 x 0,8 x 2,1 m

2,7 x 1,4 x 3,2 m

2-2

2-1

2-2

2-3

SPORT & SPEL

Houten voetbaldoel - S571 » S572

Materialen:
•
polyester gecoate buizen Ø 27, Ø 35 en Ø 49 mm
•
verbindingsklemmen in kunststof
•
inox basketring
Beschikbare kleuren*:

Materialen:
•
lariks of drukgeïmpregneerd naaldhout
•
rondhouten palen 12 cm dikte
Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond (S571)

*Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs.

Bevestiging:
•
beton nodig voor losse ondergrond (A)
•
doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)

S574

S573
S575

190

191

Houten kabelbaan - S340
S340 (2 startplatformen)
21x 2,3 x 3,6 m
0,90 m
6 - 15
2  - 10 

S340

S342

Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
rondhouten palen Ø 10 en 12 cm (buiten het hart
gezaagd)
•
staalkabel met opspansysteem 10 mm
•
platformplanken 22 en 35 mm
•
ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
•
loopwagen in inox
•
stootveer met rubber als rem

SPORT & SPEL

(96 m²)
Bevestiging:
•
metalen voetsteunen voor in de grond

EXTRA INFO
Dit toestel kan enkel geplaatst worden op
een vlak terrein.

Metalen kabelbaan - S341 » S342
S341 (1 startplatform) - S342 (2 startplatformen)
25,5 x 1 x 4,1 m
0,90 m
6 - 15
2  - 9(,5) 

(104 m²)

(108 m²)
Materialen:
•
polyester gecoate metalen palen Ø 60 en 127 mm
•
kunststof paalkappen
•
polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen
•
platformplanken 35 en 45 mm in lariks
•
ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
•
loopwagen in inox
•
stootveer met rubber als rem
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EXTRA INFO
Dit toestel kan enkel geplaatst worden op
een vlak terrein.
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Klimtoestellen
Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk
kind. Het is zeker een uitdaging en een overwinning wanneer het net
beklommen, het kraaiennest bereikt of het hangrek overbrugd wordt.
De kinderen ontwikkelen hierbij kracht, behendigheid en beheersing.
De originele vormgevingen springen in het oog. Een kubus,
cilinder, zeshoek, piramide of een voetbal… Zolang het maar tot de
verbeelding spreekt en beklimbaar is.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLIMTOESTELLEN

Materialen
houtsoort: lariks en eik
rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart
gezaagd
ingewerkte laddersporten Ø 40 mm
metalen sporten Ø 35 mm
handvatten en klimgrepen in kunststof
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
watervaste antislipplaat 18 mm
kunststof autobanden

Bevestiging
•
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metalen voetsteunen voor in de grond
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Klimtoestellen - KLIMTOESTELLEN

Klimwand - K100
1,51 x 0,1 x 1,9 m
0,60 m
6 - 12

Klimpyramide
REF. S230 • p. 198

Klauterdriehoek
REF. S231 • p. 198

Kriskras
REF. S800 • p. 199

2-1

Te bestellen per stuk.

KLIMTOESTELLEN

Klimwand
REF. K100 • p. 197

(7,5 m²)

Klimkooi
REF. S240 • p. 199

Kraaiennest
REF. S211 • p. 200

Klauternet
REF. S216 • p. 201

Zigzag
REF. S124 • p. 201

Materialen:
•
lariks frame
•
plaatmateriaal uit HDPE
polyethyleen
•
kunststof klimgrepen
Bevestiging:
•
bevestiging aan de muur met doorsteekankers
•
wordt geleverd met een frame waaraan de platen
bevestigd worden

*Het design van deze klimwand is licht gewijzigd.
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Zeshoekig klimtoestel
REF. S205 • p. 202

Lignet
REF. S285 • p. 203

Arendsnest
REF. S206 • p. 204

Windmolen
REF. O700 • p. 208

Ruimteveer
REF. O702 • p. 208

Ruimtenetten
REF. N145 • p. 211

Voetbal
REF. O600 • p. 206
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2,0 x 2,0 x 2,2 m

2,8 x 2,5 x 2,1 m

1,65 m

0,95 m

4 - 10

6 - 12

2-3

2-4

(25 m²)

Klauterdriehoek - S231

(32 m²)

Klimkooi - S240

2,0 x 2 x 2,2 m

1,8 x 1,7 x 1,6 m

1,70 m

1,40 m

4 - 10

3 - 10

2  - 3,5 

2-3

(25 m²)
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Kriskras - S800

KLIMTOESTELLEN

Klimpyramide - S230

(22 m²)
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Kraaiennest - S211 » U300

Klauternet - S216

2,1 x 2,0 x 3,3 m

2,1 x 0,3 x 2,2 m

2,10 m

2,10 m

6 - 12

3 - 10

2-5

2-2

(23 m²)

(27,5 m²)
Materialen:
•
verticale paal Ø 16 cm
•
polyester gecoate metalen korf
•
kr i erbinding er te igd met

KLIMTOESTELLEN

S211 (zonder zeeroversvlag) - U300 (met zeeroversvlag)*

are

S211

profielen

* De U300 is niet te verkrijgen in Nederland.

U300

Zigzag - S124
4,7 x 2,1 x 2,3 m
2,25 m
4-8
2  - 4,5 

(52,5 m²)
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Lignet - S285

3,1 x 2,7 x 2,5 m

3,0 x 2,1 x 2,2 m

2,40 m

2,10 m

6 - 15

6 - 12

2-6

2-5

(50,5 m²)

(40 m²)

KLIMTOESTELLEN

Zeshoekig klimtoestel - S205

* Tekening niet volledig conform
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Arendsnest - S206 » S207
S206 (met glijbuizen)

S206
S207 (met kokertrap)

4,8 x 2,9 x 2,9 m

3,0 x 2,9 x 2,9 m

2,00 m

2,00 m

6 - 12

6 - 12

(43,5 m²)

2-8

(38,5 m²)

KLIMTOESTELLEN

2-8

S206

204

205

Voetbal - O600
Ø 2,6 x H 2,8 m
2,10 m

Beschikbare kleuren frame:

Beschikbare kleuren panelen:

6 - 12
Beschikbare kleuren palen:

KLIMTOESTELLEN

3-8

(28 m²)
Materialen:
•
metalen palen Ø 127 mm
•
metalen buizen Ø 35 mm
•
metalen onderdelen polyester gecoat
•
verbindingen in aluminium en kunststof
•
kunststof paalkappen
•
plaatmateriaal en klimgrepen polyethyleen
•
touwen en netten in 16 mm polypropyleen met staalkabelversteviging

206

207

Materialen:
•
rondhouten centrale paal Ø 14 cm uit lariks
•
schoren en steunbalken uit padouk (tropisch hardhout)
•
antislip-kunststof vloer
•
gegalvaniseerde metalen paalvoet
•
metalen buizen Ø 35 mm

Windmolen - O700 » O701
0701 (met glijbaan)

4,8 x 2,6 x 6,9 m

5,5 x 2,6 x 6,9 m

2,20 m

2,05 m

6 - 15

6 - 15

3  - 16 

3  - 16 

(39 m²)

O709 (op aanvraag kan de naam
Europlay bovenaan vervangen
worden door een andere naam mits supplement)

KLIMTOESTELLEN

0700 (met glijbuizen)

(40,5 m²)

Ruimteveer - O702 » O703
0702 (met glijbuizen)
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0703 (met glijbaan)

4,5 x 2,4 x 4,2 m

5,3 x 2,5 x 4,2 m

2,20 m

2,05 m

6 - 15

6 - 15

2  - 18 

2  - 18 

(39 m²)

(40,5 m²)
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Ruimtenetten - N125 » N165
N125 - Ruimtenet Pluto

N130 - Ruimtenet Mars

3,8 x 3,8 x 2,5 m

4,5 x 4,5 x 3 m

1m

2,35 m

3 - 14

4 - 15
(36,5 m²)

(44,5 m²)
2  - 10 

KLIMTOESTELLEN

2-8

N145 - Ruimtenet Venus

N165 - Ruimtenet Jupiter

7,0 x 7,0 x 4,5 m

10,4 x 10,4 x 6,5 m

2m

2m

4 - 16

4 - 16

3  - 10 

(95,5 m²)

3  - 20 

(163 m²)

*Modellen zullen licht wijzigen vanaf 2022.
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Universe
Een reeks uitdagende speeltoestellen voor kinderen van 6 tot 15
jaar. De combinatie van klimmen, klauteren, kracht en glijden maken
van deze speeltoestellen een must voor elk speelplein.
De speeltoestellen zijn vandalismebestendig door de combinatie van
metaal, inox, aluminium, kunststof en staalkabel.
De basispalen zijn beschikbaar in beige en donkergrijs:
RAL 1001

RAL 7016

Materialen

•
•
•
•
•

212

metalen palen Ø 89 en 127 mm
metalen buizen Ø 27, 35, 43 en 48 mm
metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
inox glijbuizen Ø 42 mm
aluminium en kunststof verbindingen
kunststof paalkappen en klimgrepen
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking

UNIVERSE

•
•
•
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Navigator
REF. E400 • p. 216

Explorer
REF. E100 • p. 216

Shuttle
REF. E069 • p. 217

Flying spinner
REF. M810 • p. 217

Challenger U
REF. E530 • p. 223

Challenger S
REF. E531 • p. 223

Columbia
REF. E590 • p. 218

Endeavour
REF. E591 • p. 218

Voyager spiral
REF. E580 • p. 219

Voyager slide
REF. E581 • p. 219

Star trek U
REF. E510 • p. 225

Star trek S
REF. E511 • p. 225

Atlantis U
REF. E560 • p. 220

Atlantis S
REF. E561 • p. 220

Discovery
REF. E200 • p. 221

Pathfinder
REF. E201 • p. 221

Orbiter U
REF. E520 • p. 227

Orbiter S
REF. E521 • p. 227

Enterprise U
REF. E500 • p. 228

Enterprise S
REF. E501 • p. 229

Apollo spiral
REF. E570 • p. 222

214

Apollo slide
REF. E571 • p. 222

UNIVERSE

Klimtoestellen - UNIVERSE
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E400

E4001

E069

E0691

4,0 x 2,7 x 2,9 m

2,7 x 1,1 x 2,4 m

2,20 m

0,25 m

6 - 15

6 - 12

2-7

2-4

(35 m²)

(29,5 m²)

Explorer - E100 » E1001
E100

Flying spinner - M810

E1001

3,9 x 1,7 x 3,3 m

2,2 x 2,1 x 2,7 m

2,70 m

1,20 m

6 - 15

8 - 15

2-6

2-5

(32,5 m²)
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Shuttle - E069 » E0691

UNIVERSE

Navigator - E400 » E4001

(28,5 m²)
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Columbia - E590 » E5901
E590

Voyager spiral - E580 » E5801

E5901

E580

E5801

7,1 x 1,8 x 2,4 m

5,6 x 2,8 x 2,8 m

1,55 m

2,00 m

6 - 15

6 - 15

2-8

2  - 11 

(43,5 m²)

Endeavour - E591 » E5911
E591

Voyager slide - E581» E5811

E5911

E581

218

E5811

8,0 x 1,8 x 2,4 m

7,4 x 2,8 x 2,8 m

1,55 m

2,20 m

6 - 15

6 - 15

2  - 10 

2  - 11 

(52,5 m²)

E591

UNIVERSE

(45 m²)

(50 m²)

A560
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Atlantis U - E560 » E5601
E5601

E200

5,4 x 3,4 x 2,7 m

6,3 x 3,9 x 3,3 m

2,40 m

2,95 m

6 - 15

6 - 15

2-8

2  - 11 

(54,5 m²)

(53 m²)

Atlantis S - E561 » E5611
E561

Pathfinder - E201 » E2011

E5611

E201

220

E2011

5,6 x 5,4 x 2,7 m

7,3 x 3,9 x 3,3 m

2,40 m

2,95 m

6 - 15

6 - 12

2-8

2  - 12 

(64 m²)

(57 m²)

E561

E2001

UNIVERSE

E560

Discovery - E200 » E2001

A560

E201

221

Apollo spiral - E570 » E5701
E570

Challenger U - E530 » E5301

E5701

E530

E5301

9,9 x 2,7 x 2,8 m

7,8 x 5,7 x 2,7 m

2,00 m

2,40 m

6 - 15

6 - 15

2  - 14 

2  - 11 

(65 m²)

Apollo slide - E571» E5711
E571

UNIVERSE

(72 m²)

Challenger S - E531 » E5311

E5711

E531

E5311

11,9 x 2,7 x 2,8 m

10 x 4,9 x 2,7 m

2,20 m

2,40 m

6 - 15

6 - 15

2  - 14 

2  - 11 

(67 m²)
(74 m²)

E570

222

A560

223

Star trek U - E510 » E5101
E510

E5101

7,8 x 7,3 x 3,3 m
2,95 m
6 - 15

UNIVERSE

2  - 20 

(100 m²)

E510

* Foto niet volledig conform

E5111

Star trek S - E511 » E5111
E511

E5111

14,2 x 6,5 x 3,3 m
2,95 m
6 - 15
2  - 20 

E511

(106 m²)

224

225

Orbiter U - E520 » E5201
E520

E5201

11,6 x 5,6 x 2,9 m
2,40 m
6 - 15
2  - 18 

UNIVERSE

(98 m²)

Orbiter S - E521 » E5211
E521

E5211

13,8 x 5,9 x 2,9 m
2,40 m
6 - 15
2  - 18 

(97 m²)
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E500

E5001

Enterprise S - E501 » E5011
E501

E5011

11,6 x 7,3 x 3,3 m

18 x 7,5 x 3,3 m

2,95 m

2,95 m

6 - 15

6 - 15

2  - 24 

2  - 24 

(131 m²)

UNIVERSE

Enterprise U - E500 » E5001

(119 m²)

E500

E5011

228
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Lage
structuren
Een toren spreekt tot de verbeelding en vraagt om veroverd
te worden…

LAGE STRUCTUREN

Een rotswand, een net, glijstangen, glijbanen, een apenladder, dat
zijn maar enkele van de mogelijkheden die in deze productlijn zorgen
voor het speelplezier van de kinderen. De inspanning van het klimmen
met daarna de ervaring van het naar beneden suizen, landen en
opnieuw rechtkrabbelen, is één van de prettigste ervaringen op een
speelterrein.
Spelplezier verzekerd, met net nog een valhoogte onder de 1,5 m.

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

houtsoorten: lariks en laddersporten in es
rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18
mm
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
dakplanken met tand en groef 22 mm
trap met ingewerkte treden 35 mm
glijbaan naar keuze: inox glijbaan 1 m breed of
kunststof glijbaan 0,60 m breed
loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat

Bevestiging
•
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metalen voetsteunen voor in de grond (A)
of voor op de grond (B)
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Houten structuren - LAGE STRUCTUREN

Glijtoren
REF. S500G • p. 236

Paalwoning
REF. S520R • p. 239

Piratenburcht
REF. S550G • p. 241

Glijbaanhuisje
REF. S530R • p. 237

Rovershol
REF. S540G • p. 238

LAGE STRUCTUREN

Berghut
REF. S420R • p. 234

Vesting
REF. S600R • p. 242

S580G

Indianendorp
REF. S580G • p. 246

Zeester
REF. S440R • p. 247

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.

bv.:
232

= S420 + R

= S420 + G
233

Berghut - S420 » S421 (A/B)
Een klimtoestel met vierkante palen met een klimrots langs de ene zijde en een
glijbaan en verticale ladder aan de andere zijde. Onderaan is een speelhuisje met
zitbankje. Als supplement kan een glijstang aangebouwd worden.

3 - 12
2-5
S420G

S421R

S421G

(kunststof glijbaan) (A/B)

4,0 x 1,2 x 2,2 m

3,6 x 1,2 x 2,2 m

1,40 m

1,35 m
(28 m²)

LAGE STRUCTUREN

S420R

(inox glijbaan) (A/B)

(26,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S010
rechte glijstang

S020
spiraalglijstang

S420R + S020
Bevestiging:
Bevestiging van de onderbalken met 6 grondankers in de
grond. Hiervoor is beton vereist.
Vrijstaand, dus ideaal voor reeds verharde oppervlakten
omdat alleen de glijbaan en de glijstang (supplement) in
de grond verankerd moeten worden.

Materialen:
•
houtsoort: lariks, onderste liggers in eik en
laddersporten in es
•
glijbaan in inox (50 cm breed) of in kunststof (60
cm breed)
•
verticale en horizontale vierkantpalen 9 x 9 cm
•
planken en balken 35, 45 en 70 mm
•
planken platformvloer 22 mm
•
klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
•
plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen
•
klimgrepen in kunststof op gewafelde plaat 18 mm
•
polyester gecoate glijstang (supplement)

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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Glijbaanhuisje - S530 » S531 (A/B)

Een platform op vier palen gecombineerd met een glijbaan en een gemakkelijke trap.

3 - 12
2  - 4,5 
S500R

2  - 5,5 

S500G

S501R

(inox glijbaan 1m) (A/B)

S501G

S530R

(kunststof glijbaan) (A/B)

S530G

S531R

(inox glijbaan 1 m) (A/B)

S531G

(kunststof glijbaan) (A/B)

3,3 x 2,5 x 2,2 m

4,0 x 2,6 x 3,2 m

3,5 x 2,6 x 3,2 m

1,40 m

1,35 m

1,35 m

1,35 m

(31 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S005
apenladder

S013
aanbouwnet

236

Het speelhuisje onderaan kan supplementair voorzien worden van twee zitbankjes
met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

3,8 x 2,5 x 2,2 m

(34 m²)

S501R

Een toestel met één verdieping gemonteerd op vier palen. Onderaan is een speelhuisje
moet vloer voorzien en bovenaan een platform met daarop een zadeldak. Hieraan is
een glijbaan aangebouwd en het geheel is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

3 - 12

S006
klimboog

(34 m²)

LAGE STRUCTUREN

Glijtoren - S500 » S501 (A/B)

(31 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S007
rotswand

S014
S019
lage spiraalglijstang zitbalk met 3 zitplaatsen

S008
lage glijstang

S033-S038
spelpanelen

S009
zandwerkplaats

S001
S003
2 zitbankjes en 1 tafeltje toogje met telraam

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

S006
klimboog

S007
rotswand

S014
lage spiraalglijstang

S033-S038
spelpanelen

S531R + S013

S008
lage glijstang

S530G + S013
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3 - 12
2  - 6,5 
S540R

Paalwoning - S520 » S521 (A/B)

Een lage torenconstructie op zes verticale palen met een zadeldak over de helft
van het platform. Bovenaan is een gemakkelijke trap voorzien en een glijbaan.
Onderaan werd een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan
voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of
spelpanelen.

S540G

S541R

(inox glijbaan 1 m) (A/B)

1,40 m

1,35 m

(36,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S001
S003
2 zitbankjes en 1 tafeltje toogje met telraam

S008
lage glijstang

S541R + S001 + S003
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S009
zandwerkplaats

S521R

1,40 m

S521G

(kunststof glijbaan) (A/B)

4,0 x 3,7 x 3,2 m

3,5 x 3,6 x 3,2 m

(40 m²)

S520G

(inox glijbaan 1 m) (A/B)

(kunststof glijbaan) (A/B)

4,0 x 3,6 x 3,2 m

2-6
S520R

S541G

Een platform gebouwd op zes palen waarvan de helft bestaat uit een huisje met
zadeldak en daarnaast een glijbaan. Het geheel is te bereiken via een gemakkelijke
trap.

3 - 12

3,5 x 3,7 x 3,2 m
1,35 m

(40 m²)

LAGE STRUCTUREN

Rovershol - S540 » S541 (A/B)

(36,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S005
apenladder

S006
klimboog

S007
rotswand

S005
apenladder

S006
klimboog

S007
rotswand

S008
lage glijstang

S013
aanbouwnet

S014
lage spiraalglijstang

S033-S038
spelpanelen

S013
aanbouwnet

S014
lage spiraalglijstang

S019
zitbalk met 3 zitplaatsen

S033-S038
spelpanelen

S009
zandwerkplaats

S521R + S019
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Piratenburcht - S550 » S551 (A/B)

2-8
S550R

Een toestel met een langwerpig platform waarboven gedeeltelijk een zadeldak
geplaatst is. Het platform kan bereikt worden via een schuingeplaatst klimnet in touw
verstevigd met staalkabel of langs een gemakkelijke trap. Bovenaan is er een glijbaan
en onderaan zit een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan uitgerust
worden met twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S550G

S551R

(inox glijbaan 1 m) (A/B)

S551G

(kunststof glijbaan) (A/B)

5,1 x 4,4 x 3,2 m

4,7 x 4,4 x 3,2 m

1,40 m

1,35 m
(53,5 m²)

LAGE STRUCTUREN

3 - 12

(50 m²)

S550R

Aanbouwelementen (optioneel):

S001
S003
2 zitbankjes en 1 tafeltje toogje met telraam

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

S006
klimboog

S007
rotswand

S014
lage spiraalglijstang

S033-S038
spelpanelen

S008
lage glijstang

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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Vesting - S600 » S605 (A/B)
Aanbouwelementen (optioneel):
Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door
middel van een soepele of vaste loopbrug. Het grootste platform is gedeeltelijk
met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met
ronde sporten.

2  - 10 

Verder vertrekt van hieruit een glijbaan en wordt onderaan een ruim speelhuisje
voor de kleintjes ingebouwd. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden
met twee zitbankjes met één tafeltje of een toogje met telraam. Het kleinste
platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap.
S600R

S600G

(inox glijbaan 1 m,
soepele loopbrug) (A/B)

S604R
&

S604G

(inox glijbaan 1 m,
vaste loopbrug) (A/B)

S601R

S605R

S601G

(kunststof glijbaan,
soepele loopbrug) (A/B)

7,2 x 2,6 x 3,2 m

6,7 x 2,6 x 3,2 m

1,40 m

1,35 m
(52,5 m²)

&

S001
S003
2 zitbankjes en 1 tafeltje toogje met telraam

S005
apenladder

S006
klimboog

S007
rotswand

S605G

(kunststof glijbaan,
vaste loopbrug) (A/B)

S008
lage glijstang

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

LAGE STRUCTUREN

3 - 12

S014
S019
lage spiraalglijstang zitbalk met 3 zitplaatsen

(49,5 m²)

S033-S038
spelpanelen

S600R

S604G

S601R

S605G

S601G

S600R

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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LAGE STRUCTUREN

S601R

245

Indianendorp - S580 » S583 (A/B)
Een combinatie van twee platformen, verbonden door middel van een netbrug of
een kruiptunnel. De platforms zijn te bereiken via een klimboog, een aanbouwnet
en een rotswand. De kinderen kunnen het platform verlaten via een glijstang of
een glijbaan.

3 - 12
2-8
S580R

S580G

(inox glijbaan 1 m,
netbrug) (A/B)

Zeester - S440 » S441 (A/B)

S582R
&

S582G

(inox glijbaan 1 m,
kruiptunnel) (A/B)

6,3 x 4,4 x 2,2 m

S581R

S581G

(kunststof glijbaan,
netbrug) (A/B)

S583R
&

S583G

(kunststof glijbaan,
kruiptunnel) (A/B)

Een speelplatform in zeshoekvorm met zes verschillende aanbouwelementen (trap,
glijbaan, rotswand, aanbouwnet, glijstang en klimboog).

3 - 12
2-9
S440R

S440G

(inox glijbaan 1 m) (A/B)

5,4 x 4,4 x 3,9 m

6,3 x 3,9 x 2,2 m

1,40 m

LAGE STRUCTUREN

1,40 m
1,35 m
(56,5 m²)

(60,5 m²)

(56 m²)
S441R

S441G

(kunststof glijbaan) (A/B)

4,9 x 4,4 x 3,9 m

Aanbouwelementen (optioneel):
1,35 m

S005
apenladder

S581R

246

S009
zandwerkplaats

S019
S014
lage spiraalglijstang zitbalk met 3 zitplaatsen

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
(52,5 m²)

S441R

S440G
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Hoge
structuren
In een wereld waar zowat iedereen groter is ‘tronen’ kinderen graag
eens boven alles uit !

HOGE STRUCTUREN

De grote speelstructuren bieden afwisseling en tal van mogelijkheden.
Van speelhuisjes voor de kleintjes tot uitkijktorens voor de groteren.
Klimmen blijft het belangrijkste bij elk speeltoestel met eventuele
aanvulling van het naar beneden suizen langs de glijbaan of de
glijstang.
Aan de vormgeving van de speelstructuren wordt veel aandacht
besteed. Door de opstelling en aard van de toestellen kan het kind
zich uitleven in een fantasiewereld met kleine, gezellige speelhoekjes,
huisjes met echte daken en torentjes met loopbruggen, klimladders
en glijbanen. Een echte kinderdroom!

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

houtsoorten: lariks en laddersporten in es
rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
planken bodem 22 mm
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
dakplanken met tand en groef 22 mm
trap met ingewerkte treden 35 mm
loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
glijbaan voor lage torens naar keuze: inox 1 m breed of
kunststof 0,60 m breed
glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox 1 m breed
of kunststof spiraalglijbaan
polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met
staalkabelversterking
alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat

Bevestiging
•

248

metalen voetsteunen voor in de grond (A)
of voor op de grond (B)

249

S610R

Houten structuren - HOGE STRUCTUREN

Jumbo-uitkijktoren
REF. S431G • p. 253

Zeeroverskasteel
REF. S610R • p. 254

Elfenburcht
REF. S620G • p. 256

HOGE STRUCTUREN

Uitkijktoren
REF. S430R • p. 253

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.

bv.:

= S430 + R

= S430 + G

S625R + S006 + S007

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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(Jumbo-)uitkijktoren - S430 » S431 (A/B)
2,00 m

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met bovenop een zadeldak te bereiken via
een verticale klimladder. De jumbo-uitkijktoren heeft een extra twee verdieping-hoog
platform.

6 - 15
S431R

S430G

S431G

(jumbo-uitkijktoren) (A/B)

1,7 x 1,5 x 3,9 m

2,6 x 1,7 x 3,9 m

2-5

2-7
(24 m²)

HOGE STRUCTUREN

S430R

(uitkijktoren) (A/B)

(30 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S430R + G121
S004
hoge glijstang

S018
hoge spiraalglijstang

G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

G402
spiraalglijbaan

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.

S430G + S018

252

253

S610R + S007

Zeeroverskasteel - S610 » S615 (A/B)
Een twee verdiepingen hoge klimtoren met zadeldak bovenaan, met een hoge glijbaan
of een spiraalglijbaan, die verbonden is met een lager gedeelte door middel van een
schuin hellende vaste loopbrug.

2,05 m
6 - 15

Er is een verticale klimladder voor de toren voorzien en een gemakkelijke trap voor het
laagste platform.

S610R

S610G

(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

S611R

S611G

(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

S612R

S612G

(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

6,9 x 3,6 x 3,9 m

5,8 x 3,6 x 3,9 m

9,4 x 3,6 x 3,9 m

2  - 21 

2  - 25 

2  - 23 

(62 m²)

(59 m²)

HOGE STRUCTUREN

Onderaan dit platform werd een speelhuisje ingericht dat eventueel met twee bankjes
en één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen kan uitgerust worden. Mits
supplement kan een tweede lage glijbaan (inox of kunststof) geplaatst worden.

(74,5 m²)

* Foto niet volledig conform

Aanbouwelementen (optioneel):

S613R

S613G

(lage inox glijbaan 1 m breed
en spiraalglijbaan) (A/B)

S614R

S614G

(lage kunststof glijbaan en hoge
inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

S615R

S615G

(lage kunststof glijbaan
en spiraalglijbaan) (A/B)

8,3 x 3,6 x 3,9 m

8,9 x 3,6 x 3,9 m

7,8 x 3,6 x 3,9 m

2  - 27 

2  - 23 

2  - 27 

(71 m²)

(71,5 m²)

S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje

S003
toogje met telraam

S004
hoge glijstang

S005
apenladder

S006
klimboog

S007
rotswand

S008
lage glijstang

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

S014
lage spiraalglijstang

S018
hoge spiraalglijstang

S033-S038
spelpanelen

(68 m²)

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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Elfenbrucht - S620 » S625 (A/B)
Aanbouwelementen (optioneel):
Een speeltoestel met één hoge uitkijktoren met zadeldak, bestaande uit twee
verdiepingen.
Het geheel is verbonden met twee lagere platforms door middel van een hangbrug
en een schuinliggend loopvlak. Aan de hoogste toren is een verticale klimladder
bevestigd; onderaan is een speelhuisje ingericht. Eén van de kleinere platforms heeft
een verticale klimladder, de andere een gemakkelijke trap en een glijbaan.

6 - 15

Mits supplement kan een tweede hoge inox glijbaan of spiraalglijbaan geplaatst
worden.
S620R

S620G

(lage inox glijbaan 1m breed) (A/B)

7,2 x 4,9 x 3,9 m
2  - 27 

(67,5 m²)

S621R

S621G

(lage kunststof glijbaan) (A/B)

6,7 x 4,9 x 3,9 m
2  - 27 

(65 m²)

S622R

S004
hoge glijstang

S005
apenladder

S006
klimboog

S009
zandwerkplaats

S013
aanbouwnet

S014
lage spiraalglijstang

S007
rotswand

S008
lage glijstang

S622G

HOGE STRUCTUREN

2,05 m

(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

8,0 x 7,2 x 3,9 m
2  - 29 

S018
S019
hoge spiraalglijstang zitbalk met 3 zitplaatsen

S033-S038
spelpanelen

(84 m²)

S620G + S007 + S008 + S013 + S018

S623R

S623G

(lage kunststof glijbaan en hoge
inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

S624R

S624G

(lage inox glijbaan 1 m breed
en spiraalglijbaan) (A/B)

S625R

S625G

(lage kunststof glijbaan
en spiraalglijbaan) (A/B)

8,0 x 6,7 x 3,9 m

7,2 x 6,9 x 3,9 m

6,9 x 6,7 x 3,9 m

2  - 29 

2  - 33 

2  - 33 

(81 m²)

(80 m²)

(77,5 m²)

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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Combinaties

COMBINATIES

Torens, bruggen, glijbanen, klimelementen, … De alles-in-één
speelcombinaties blijven verrassen! Hoge torens combineren
met lage platformen en tal van spelelementen; zo creëer je een
speelterrein met een unieke, aantrekkelijke uitstraling.

258

259

Houten structuren - COMBINATIES

Brussel -

C004R »

C004G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)
6,3 x 5,5 x 3,2 m
1,40 m
3 - 15

Bern
REF. C006G • p. 262

2  - 13 

COMBINATIES

Brussel
REF. C004R • p. 261

(62 m²)

Dublin
REF. C005G • p. 263

Amsterdam
REF. C007R • p. 264

Aanbouwelementen (optioneel):

S005
apenladder

Londen
REF. C008R • p. 265

S009
zandwerkplaats

S014
lage spiraalglijstang

S019
zitbalk met 3 zittingen

S033-S038
spelpanelen

Lissabon
REF. C001G • p. 267

Rome
REF. C002G • p. 269

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.

bv.:
260

= C004 + R

= C004 + G

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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C006R »

C006G (A/B)

Dublin -

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

C005G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G112)

9,2 x 5,5 x 3,2 m

12 x 5,1 x 3,2 m

1,40 m

1,40 m

3 - 15

3 - 15

2  - 20 

3  - 18 

(96 m²)

(85,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

262

C005R »

COMBINATIES

Bern -

S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje

S003
toogje met telraam

S019
zitbalk met 3 zittingen

S033-S038
spelpanelen

Aanbouwelementen (optioneel):

S005
apenladder

S009
zandwerkplaats

S014
lage spiraalglijstang

S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje

S003
toogje met telraam

S019
zitbalk met 3 zittingen

S033-S038
spelpanelen

S005
apenladder

S009
zandwerkplaats

S014
lage spiraalglijstang

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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C007R »

C007G (A/B)

Londen -

incl. apenladder (S005), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), hoge spiraalglijstang (S018)
en lage inox glijbaan (G112)

C008R »

incl. apenladder (S005), klimboog (S006), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), hoge spiraalglijstang (S018)
en lage inox glijbaan (G112)

6,7 x 5,8 x 3,9 m

7,8 x 7,6 x 3,9 m

2,00 m

2,00 m

3 - 15

3 - 15

2  - 16 

2  - 24 

*Het design van de Amsterdam is licht gewijzigd.

C008G (A/B)

COMBINATIES

Amsterdam -

(101 m²)

(94,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S004
hoge glijstang

G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

264

S006
klimboog

Aanbouwelementen (optioneel):

S009
zandwerkplaats

S014
lage spiraalglijstang

G402
spiraalglijbaan

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.

S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje

S003
toogje met telraam

S007
rotswand

S008
lage glijstang

S019
zitbalk met 3 zittingen

S033-S038
spelpanelen

G402
spiraalglijbaan

G121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

S009
zandwerkplaats
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Lissabon -

C001R »

C001G (A/B)

incl. klimboog (S006), hoge spiraalglijstang (S018), lage inox glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)
13,5 x 4,9 x 3,9 m
2,00 m
3 - 15

COMBINATIES

2  - 40 

(106 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje

S003
toogje met telraam

S007
rotswand

S008
lage glijstang

S013
aanbouwnet

S014
lage spiraalglijstang

S019
zitbalk met 3 zittingen

S033-S038
spelpanelen

S009
zandwerkplaats

267

Rome -

C002R »

C002G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), lage inox glijbaan (G112) en
spiraalglijbaan (G402)
12 x 8,4 x 3,9 m
2,00 m
3 - 15

COMBINATIES

3  - 30 

(132,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):

S001
S003
2 zitbankjes en 1 tafeltje toogje met telraam

S019
zitbalk met 3 zittingen

268

S033-S038
spelpanelen

S004
hoge glijstang

S009
zandwerkplaats

S014
lage spiraalglijstang

Er is keuze tussen rode of groene
zijwanden op alle structuren.
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Aanbouwelementen
AANBOUWELEMENTEN

Bij elke houten structuur kan men een zijwand weglaten en
vervangen door een aanbouwelement naar keuze. Afhankelijk van de
looprichting van de horizontale palen onder het platform kan gekozen
worden voor een klimboog of rotswand. Deze staan steeds haaks
tegenover de horizontale palen. Een apenladder, zandwerkplaats,
aanbouwnet en/of (spiraal)glijstang kunnen overal aangebouwd
worden. Alle speelstructuren kunnen met elkaar verbonden worden
door middel van een kruiptunnel of een verbindingsnet.
Let wel: tussen elk aanbouwelement en een andere
speelconstructie moet een veiligheidsafstand van minimum 1,5 m
gerespecteerd worden.

270
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Zitgroep
REF. S001 • p. 274

Toogje met telraam
REF. S003 • p. 274

Spelpanelen
REF. S033-S038 • p. 275

Zitbalk met 3 zittingen
REF. S019 • p. 275

Lage glijstang
REF. S008 • p. 276

Lage spiraalglijstang
REF. S014 • p. 276

Hoge glijstang
REF. S004 • p. 276

Hoge spiraalglijstang
REF. S018 • p. 276

Lage inox glijbaan
1 m breed
REF. G112 • p. 277

Lage kunststof
glijbaan
REF. G301 • p. 277

Hoge inox glijbaan
1 m breed
REF. G121 • p. 277

Spiraalglijbaan
REF. G402 • p. 277

Apenladder
REF. S005 • p. 278

Klimboog
REF. S006 • p. 278

Rotswand
REF. S007 • p. 279

Zandwerkplaats
REF. S009 • p. 279

Aanbouwnet
REF. S013 • p. 280

Kruiptunnel
REF. S702 • p. 281

Verbindingsnet
REF. S704 • p. 281

AANBOUWELEMENTEN

Houten structuren - AANBOUWELEMENTEN
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Zitgroep - S001
Bij de meeste toestellen kan een zitgroep (2 bankjes en 1 tafeltje) in de speelhuisjes ingebouwd
worden.

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
planken 22 en 35 mm
•
polyester gecoate
ronde buizen

1  - 0,5 
Materialen:
•
HDPE polyethyleen
plaatmateriaal

Toogje met telraam

1-1
Materialen:
•
HDPE polyethyleen
plaatmateriaal

274

Bij de meeste toestellen kan onderaan een spelpaneel ingebouwd worden, ter vervanging van
een gele zijwand (zie pag. 127).

2-8

2  - 1,5 

2-8

1 x 0,05 x 0,7 m

-

S003R »

S003G

Bij de meeste toestellen kan een toogje met telraam in de speelhuisjes ingebouwd
worden.

AANBOUWELEMENTEN

2-8

Spelpanelen - S033 » S038

Zitbalk met 3 zittingen - S019
3 - 12

Een ronde paal met drie kunststof zittingen die eenvoudig kan vastgeschroefd worden.
Wordt verkocht per balk. Voor de combinatie op de foto zijn er dus twee stuks nodig.

1-1
Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
zittingen in HDPE
polyethyleen plaatmateriaal

275

Glijbanen - G112 » G402 (A/B)

S008 (lage glijstang) (A/B)
S014 (lage spiraalglijstang) (A/B)
S008

S014

1,2 x 0,7 x 2,1 m

G112R
G112G
(lage inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

1,35 m
4 - 12
2  - 1,5 

(6,5 m²)
S004 (hoge glijstang) (A/B)
S018 (hoge spiraalglijstang) (A/B)

4 - 12

S004

(8 m²)
S018

G301R
G301G
(lage kunststof glijbaan 0,5 m breed) (A/B)

2,6 x 1,1 x 2,2 m

2,2 x 1,1 x 2,2 m

1,40 m

1,35 m

2  - 1,5 

2  - 1,5 

(19 m²)
G121R
G121G
(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

AANBOUWELEMENTEN

Glijstangen - S004 » S018 (A/B)

(15 m²)
G402
(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

1,2 x 0,7 x 2,8 m

3,5 x 1,1 x 2,8 m

2,5 x 1,7 x 2,9 m

2,00 m

2,05 m

1,85 m

4 - 12

2-2

2-4

2  - 1,5 

Materialen:
•
polyester gecoate
buizen en veiligheidshekjes
Deze aanbouwelementen
kunnen in elke richting
geplaatst worden.
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(22 m²)

(9 m²)

(10,5 m²)

(22 m²)

Materialen:
•
inox glijplaat 1,5 mm of polyethyleen glijbaan
•
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
•
veiligheidsbaar polyester gecoat

277

2,1 x 1,2 x 2,2 m

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan of
onder of naast een dak.

1,2 x 0,8 x 2,1 m

2,00 m

1,35 m

4 - 12

4 - 12

2-2

2-2

(15,5 m²)

(9 m²)

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
rondhouten palen (Ø
12 cm) buiten het hart
gezaagd
•
ingewerkte laddersporten
(Ø 40 mm) in es

1,9 x 1,2 x 2,1 m

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te
worden gemonteerd.

Zandwerkplaats - S009
1,3 x 0,8 x 2,1 m

1,35 m

1,35 m

4 - 12

4 - 10

2-2

2-1

(13,5 m²)
Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
gelijmde boog
•
optrektouw in staalkabel
•
veiligheidshekje polyester
gecoat
•
klem uit kunststof

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden
gemonteerd.

Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
anti-slipplaat in HDPE
polyethyleen
•
klimgrepen in kunststof
•
veiligheidshekje polyester
gecoat

Klimboog - S006 (A/B)
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Rotswand - S007 (A/B)

AANBOUWELEMENTEN

Apenladder - S005 (A/B)

Een katrol met zandemmer en ketting die opgetrokken kan worden. Beneden is er een tafeltje
met buis voorzien. Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.

(8 m²)
Materialen:
•
kunststof emmer aan een
vuurverzinkte ketting
•
polyethyleen tafelblad
•
kunststof buis
•
inox katrol
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Aanbouwnet - S013 (A/B)
1,2 x 0,7 x 2,1 m

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.

1,35 m
4 - 12

Kruiptunnel

-

S702R »

S702G

S704R »

S704G

1,6 x 1,1 x 1,0 m
Materialen:
•
plaatmateriaal
en kruiptunnel in
polyethyleen

AANBOUWELEMENTEN

2-2

(9 m²)
Materialen:
•
veiligheidshekje polyester
gecoat
•
net in verstevigde staalkabel

Verbindingsnet

-

1,8 x 1,0 x 0,9 m
Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
net in verstevigde
staalkabel
•
loopbalk (9 x 9 cm)
•
houten leuningen
(45 mm dikte)
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Kleuteravonturenpad
KLEUTERAVONTURENPAD

Kleuters en beweging
Kinderen willen hun motoriek oefenen op de speelplaats en
daarom dit avonturenpadje voor de allerkleinsten. Volledig kant en
klaar opgemaakt en eenvoudig te bevestigen aan een verharde
ondergrond. Uiterst sterk en duurzaam want het wordt gemaakt uit
hardhout in combinatie met lariks.

Materialen
•
•
•
•

tropisch hardhout padouk (duurzaamheidsklasse I)
lariks ronde palen (Ø 12 cm)
polypropyleen touwen (Ø 16 mm) met
staalkabelversterking
metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat

Bevestiging
•
•
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metalen voetsteunen voor in de grond (A)
te verankeren op de grond (B)
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Slangenpad
REF. A400 • p. 286

Wandelende tak
REF. A410 • p. 286

Springpaaltjes
REF. A420 • p. 286

KLEUTERAVONTURENPAD

Avontuurlijk spelen - KLEUTERAVONTURENPAD

Krokodillenrug
REF. A430 • p. 287

Apenbrug
REF. A440 • p. 287
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Kleuteravonturenpad - A400 » A440 (A/B)
A410 - Wandelende tak

A420 - Springpaaltjes

A430 - Krokodillenrug

A440 - Apenbrug

2,1 x 0,5 x 0,3 m

2,1 x 0,35 x 0,15 m

2,4 x 0,15 x 0,3 m

2,1 x 0,4 x 0,3 m

2,2 x 0,7 x 0,9 m

0,30 m

0,15 m

0,30 m

0,30 m

0,20 m

2-6

2-6

2-6

2-6

2-6

1  - 1,5 

1  - 1,5 

1  - 1,5 

1  - 1,5 

1-2

(18 m²)

(17,5 m²)

(17 m²)

(17,5 m²)

KLEUTERAVONTURENPAD

A400 - Slangenpad

(18 m²)

A410 + A400 + A430 + A440 + A420
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Houten
avonturenpad
HOUTEN AVONTURENPAD

Een must voor alle avonturiers: een gevarieerd assortiment van
verschillende toestellen met een natuurlijke vormgeving. Naar keuze
kunnen er toestellen weggelaten of aangevuld worden!
Een avonturenparcours is van nature uit een echte uitdaging en speelt
in op veel verschillende spelmogelijkheden zoals behendigheid,
evenwicht, kracht, slingeren, hangen… Een dergelijke opstelling is
aantrekkelijk of je nu individueel wil spelen of in groep. Een heuse
ontdekkingsreis voor groot en klein!

Materialen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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houtsoort:
- rondhouten palen in eik of robinia voor in de grond
- rondhouten palen in lariks voor boven de grond
- planken en balken in lariks
- sporten in es
rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm
planken 45 x 95 mm en balken 90 x 90 mm
ingewerkte sporten 40 mm
kunststof autobanden
polypropyleen touwen in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
vuurverzinkte kettingen
vuurverzinkte buizen 35 mm
polyester gecoate buizen 35 mm
draaias in roestvrij staal

289

290

Houten avonturenpad
(type A)
REF. A010 • p. 292

Houten avonturenpad
(type B)
REF. A020 • p. 294

Houten avonturenpad
(type C)
REF. A050 • p. 294

Stappaal
REF. A690 • p. 296

Tarzan
REF. A600 • p. 296

Koning Arthur
REF. A610 • p. 297

Robin Hood
REF. A620 • p. 297

Asterix
REF. A680 • p. 298

Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 299

Lancelot
REF. A660 • p. 299

Buffalo Bill
REF. A650 • p. 300

Hercules
REF. A640 • p. 300

Pendelbalk
REF. S335 • p. 301

Zorro
REF. A630 • p. 301

Waggelpad
REF. S360 • p. 302

Balkjesbrug
REF. S361 • p. 303

Zweefboog
REF. S337 • p. 303

Wiebelbrug
REF. S336 • p. 304

HOUTEN AVONTURENPAD

Avontuurlijk spelen - HOUTEN AVONTURENPAD
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Houten avonturenpad (type A) - A010
1,00 m

Tarzan
REF. A600 • p. 296

4 - 15
2  - 25 

REF. A650 • p. 300

HOUTEN AVONTURENPAD

Buffalo Bill
Koning Arthur
REF. A610 • p. 297
Asterix
REF. A680 • p. 298

Hercules
REF. A640 • p. 300
Zorro
REF. A630 • p. 301

Lancelot
REF. A660 • p. 299

Robin Hood

Stappaaltje

REF. A620 • p. 297

REF. A690 • p. 296

Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 299
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Houten avonturenpad (type B) - A020
< 0,60 m
4 - 15

Stappaaltjes

Robin Hood

REF. A690 • p. 296

REF. A620 • p. 297

HOUTEN AVONTURENPAD

2  - 12 

Robinson Crusoë
REF. A670 • p. 299

Zorro
REF. A630 • p. 301

Hercules
REF. A640 • p. 300

Houten avonturenpad (type C) - A050
< 0,60 m
4 - 15
Zorro

2  - 16 

REF. A630 • p. 301

Waggelpad
REF. S360 • p. 302

Stappaaltjes
REF. A690 • p. 296
Robin Hood
REF. A620 • p. 297
Hercules
REF. A640 • p. 300

294

Buffalo Bill
REF. A650 • p. 300

295

Koning Arthur - A610

Ø 0,14 x H 0,3 m

4,0 x 0,4 x 2,6 m

0,26 m

0,80 m

4 - 15

4 - 15

1-1

2-3

HOUTEN AVONTURENPAD

Stappaal - A690

(24 m²)
(8 m²)

* Soms worden de stappalen ook met kern geleverd

Tarzan - A600

Robin Hood - A620

2,3 x 1,2 x 2,1 m

3,6 x 0,4 x 2,2 m

1,00 m

0,45 m

4 - 15

4 - 15

2-3

2-3

(22,5 m²)
(22 m²)
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3,3 x 0,1 x 0,4 m

Robinson Crusoë - A670
4,0 x 0,12 x 0,22 m

0,40 m

0,25 m

4 - 15

4 - 15

2-3

2  - 1,5 

(20 m²)

HOUTEN AVONTURENPAD

Asterix - A680

(22 m²)

Lancelot - A660
2,0 x 1,1 x 1,0 m
0,95 m
4 - 15
2-3

(21 m²)
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Pendelbalk - S335

2,4 x 1,5 x 0,7 m

3,5 x 0,2 x 1,7 m

0,35 m

0,30 m

4 - 15

4 - 15

2-3

2-4

HOUTEN AVONTURENPAD

Buffalo Bill - A650

(20,5 m²)
(24,5 m²)

Hercules - A640

Zorro - A630

3,6 x 1,0 x 1,0 m

3,6 x 0,4 x 2,0 m

0,55 m

0,6 m

4 - 15

4 - 15

2-4

2-3

(22 m²)
(26,5 m²)

300

301

Balkjesbrug - S361

3,3 x 1,0 x 1,1 m

3,1 x 0,9 x 1,4 m

0,30 m

0,60 m

4 - 15

4 - 15

2-3

2-3

(25,5 m²)

HOUTEN AVONTURENPAD

Waggelpad - S360

(23,5 m²)

Zweefboog - S337
2,2 x 1,3 x 1,8 m
0,65 m
4 - 15
2-3

(22,5 m²)

302

303

Wiebelbrug - S336
4,3 x 0,8 x 0,5 m
0,50 m

HOUTEN AVONTURENPAD

4 - 15
2-4

(28 m²)

304
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Metalen
avonturenpad
METALEN AVONTURENPAD

Naast het houten avonturenpad schept de metalen tegenhanger voor
kinderen dezelfde uitdaging, namelijk het einde te bereiken zonder
de grond te raken.
De combinatie van een mooi design, een grote speelwaarde en
het feit dat het bestand is tegen vandalisme maakt dat het metalen
avonturenpad zeker bij iedereen in de smaak valt.
Wie slaagt erin om zijn evenwicht te bewaren?

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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metalen palen Ø 127 mm
metalen buizen Ø 35 en 60 mm
metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat
verbindingen in aluminium en kunststof
kunststof paalkappen
polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met
staalkabelversterking
HDPE polyethyleen plaatmateriaal
kunststof autoband
rondhouten palen Ø 100 mm
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Avontuurlijk spelen - METALEN AVONTURENPAD

Ohio - A590
Ø 0,15 x H 0,3 m
0,30 m

Ohio
REF. A590 • p. 309

California
REF. A500 • p. 309

Texas
REF. A510 • p. 310

Virginia
REF. A520 • p. 310

METALEN AVONTURENPAD

6 - 12
1-1

(8 m²)

Florida
REF. A530 • p. 311

Indiana
REF. A540 • p. 311

Utah
REF. A550 • p. 312

Alabama
REF. A560 • p. 312

California - A500
4,3 x 1,2 x 2,2 m

Alaska
REF. A570 • p. 313

Arizona
REF. A580 • p. 313

0,70 m
6 - 12
2-4

(30 m²)

308

309

4,3 x 1,2 x 2,2 m

4,3 x 1,2 x 2,2 m

0,80 m

0,40 m

6 - 12

6 - 12

2-4

2-4

(30 m²)

Virginia - A520

310

(30 m²)

Indiana - A540

4,3 x 1,2 x 2,2 m

4,7 x 0,9 x 2 m

0,60 m

0,45 m

6 - 12

6 - 12

2-4

2-4

(30 m²)

A520

Florida - A530

METALEN AVONTURENPAD

Texas - A510

(30 m²)

A530

311

Alaska - A570

3,4 x 0,7 x 0,6 m

3,4 x 0,5 x 0,6 m

0,45 m

0,40 m

6 - 12

6 - 12

2-4

2-3

(23,5 m²)

(22,5 m²)

Alabama - A560

Arizona - A580

3,5 x 0,8 x 1,2 m

3,8 x 0,5 x 0,8 m

1,00 m

0,40 m

6 - 12

6 - 12

2-3

2-4

(23,5 m²)

(24 m²)

A550

312

METALEN AVONTURENPAD

Utah - A550

A560

A580

313

Meubilair
Na al dat spelen worden kinderen wel eens moe. Gelukkig bieden
we ook een zitgelegenheid aan voor elke openbare ruimte.
Voor de schoolpleinen zijn er de picknicktafels en banken met
aangepaste zithoogte. Bankjes en tafeltjes vormen een kleurrijk
geheel in een soms saaie omgeving.

MEUBILAIR

Voor andere pleinen, parken en speelterreinen zijn er zitbanken
om even te genieten van de omgeving of robuuste en duurzame
picknicktafels voor de volledige familie.

314

315

Meubilair - MEUBILAIR

Kunststof picknicktafel - P531
Ø 1,9 x H 0,6 m

Een ronde tafel met aangebouwde banken, vervaardigd uit duurzaam polyethyleen.
Geleverd in zelfbouwpakket.

2-8
1-3

Kunststof picknicktafel
REF. P531 • p. 317

Kinder- &
kleuterpicknicktafel
REF. P560 • p. 317

Sprookjesbank
REF. P571 • p. 318

Sprookjesbank
REF. P591 • p. 319

Sprookjescirkel
REF. P590 • p. 320

Sprookjeshoek
REF. P570 • p. 321

Kleuterzitbank
REF. P540 • p. 322

MEUBILAIR

Materialen:
•
houtsoort: lariks
•
planken 45 x 95 mm
•
polyethyleen 12 mm;
onderaan verstevigd met
extra betonplexplaat
Optie verankering:
•
4 x A003: hoekijzer voor op
verharde ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor
in de grond

Tienerzitbank
REF. P840 • p. 322

Kleuterpicknicktafel - P561 » Kinderpicknicktafel - P560
P561

Lummelhoek
REF. P350 • p. 323

Banken met
betonnen voet
REF. P200 • p. 324

Banken met
betonnen voet
REF. P210 • p. 324

Picknicktafels
REF. P521 • p. 325

P560
0,9 x 0,9 x 0,47 m

1,2 x 1,0 x 0,6 m

1 - 2,5

2-6

1  - 1,5 

1  - 1,5 
91

91
36

35

47
30

Materialen:
•
houtsoort: grenen
(drukgeïmpregneerd)
•
planken 28mm

Materialen:
•
houtsoort: grenen
(drukgeïmpregneerd)
•
planken 22 x 95 mm en
35 x 95 mm

Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes;
speciaal ontworpen voor kleuters en peuters.
Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers,
geleverd in zelfbouwpakket.
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P561

60

51

P560

317

Sprookjesbank - P571 » P594

318

P591 (5 zittingen)

P592 (9 zittingen)

1,9 x 0,4 x 0,4 m

2,5 x 0,4 x 0,4 m

1,9 x 0,7 x 0,4 m

3,3 x 1,0 x 0,4 m

3 - 10

3 - 10

4 - 10

4 - 10

2  - 0,5 

2  - 0,5 

2-1

2  - 1,5 

Materialen:
•
houtsoort: lariks en padouk
•
vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
•
schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse
kleuren volgens beschikbaarheid
•
metalen steunen polyester gecoat

P571

P572 (7 zittingen)

Optie verankering:
•
2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
2 x A004: grondanker voor in de grond

Optie verankering:
•
2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
2 x A004: grondanker voor in de grond

Optie verankering:
•
3 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
3 x A004: grondanker voor in de grond

P593 (13 zittingen)

P594 (17 zittingen)

4,7 x 1,0 x 0,4 m

6,1 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

4 - 10

2-2

2  - 2,5 

Optie verankering:
•
4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor in de grond

MEUBILAIR

P571 (5 zittingen)

Optie verankering:
•
5 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
5 x A004: grondanker voor in de grond

P592
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Sprookjeshoek - P570 » P580

P590 (16 zittingen)

P570 (16 zittingen)

P580 (24 zittingen)

Ø 2,5 x H 0,4 m

2,0 x 2,0 x 0,4 m

2,7 x 2,7 x 0,4 m

4 - 10

4 - 10

4 - 10

2-2

2-2

2-2

MEUBILAIR

Sprookjescirkel - P590

245

Materialen:
•
houtsoort: eik
•
vierkantpalen 12 x 12 cm
•
schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse
kleuren volgens beschikbaarheid
•
metalen steunen polyester gecoat

Optie verankering:
•
4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor in de grond

Materialen:
•
houtsoort: lariks en eik
•
vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
•
schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse
kleuren volgens beschikbaarheid
•
wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd

Optie verankering:
•
4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor in de grond

P570

320
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Kleuterzitbank - P540 » P541
P540

Lummelhoek - P350 » P351
P350 (zonder scherm)

1,8 x 0,4 x 0,4 m

36

180

P541

P351 (met scherm)

3,1 x 2,7 x 2,9 m

3,1 x 3,0 x 2,9 m

10 - 18

10 - 18

2-6

2  - 7,5 

2,4 x 0,4 x 0,4 m

36

240

3 - 10

Optie verankering:
•
2 x A003: hoekijzer voor op
verharde ondergrond
•
2 x A004: grondanker voor in
de grond

Tienerzitbank - P840 » P841

MEUBILAIR

Materialen:
•
houtsoort: rood Noors grenen
(drukgeïmpregneerd)

Materialen:
•
dakbedekking in polyethyleen
•
rondhouten palen in lariks buiten de kern gezaagd
•
metalen voetsteunen voor in de grond
•
tafeltje in polyethyleen
•
metalen hoeksteunen polyester gecoat
•
planken scherm in lariks

P840 (tropisch hardhout)

P841 (rood Noors grenen)

2,0 x 0,6 x 0,5 m
4 - 18

Materialen:
•
houtsoort: tropisch hardhout
(P840) en rood Noors grenen
(drukgeïmpregneerd) (P841)
•
metaal polyester gecoat
Optie verankering:
•
4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor in de grond

322
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Banken met betonnen voet
P200A (onbehandeld tropisch hardhout) - P201A (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 5 planken
2,0 x 0,7 x 0,8 m

Picknicktafels - P520 » P524
Deze stevige en mooi afgewerkte picknicktafels zijn gemonteerd met houtbouten en onzichtbaar geschroefd. Gedeeltelijk
voorgemonteerd. De vrijstaande modellen kunnen aan de grond verankerd worden.
P521 - P522 - P524

2-2

2-1
152
74

42

2-2

P210 (onbehandeld tropisch hardhout) - P211 (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 3 planken

P520

P523 (A/B)

2-2

2-2

P520 (lengte 1,8 m)

168

(om in te graven)

P201B

P523 (Ø 2,1 m)

75
45

43

2-2

P524 (lengte 2,4 m)

152
74

2,0 x 0,4 x 0,5 m

Materialen:
•
voeten gewapend trilbeton
•
planken 35 x 120 mm (hardhout)
•
planken 45 x 120 mm (grenen)

P522 (lengte 2,0 m)

Optie verankering (P521/P522/P524):
•
4 x A003: hoekijzer voor op verharde
ondergrond
•
4 x A004: grondanker voor in de grond

Materialen:
•
houtsoort: drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen
•
planken 35 x 95 mm (P521, P522,
P524) - planken 45 x 95 mm (P520)
- planken 40 x 140 mm (P523)

MEUBILAIR

2,0 x 0,6 x 0,8 m

P521 (lengte 1,6 m)
74

P200B (onbehandeld tropisch hardhout) - P201B (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 4 planken

Optie verankering (P523):
•
8 x A003: hoekijzer voor op verharde
ondergrond
•
8 x A004: grondanker voor in de grond

P523

P200A

P520

324
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AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

Afboordingen
& omheiningen
Afboordingen kunnen verschillende functies hebben. Op een
speelterrein kunnen ze vooral gebruikt worden om zand,
houtsnippers, boomschors of grind bij elkaar te houden. Ze maken
het voor iedereen duidelijk waar de speelzone zich bevindt en zo
vliegt het bodemmateriaal niet alle kanten op.

326
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Afboordingen & omheiningen - AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

Afboording in rondhout
Ronde palen gefreesd over de ganse lengte en aan het uiteinde gekruind.

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

Houtsoort:
• drukgeïmpregneerd grenen
Voordeel: er kan in ronde vormen gewerkt worden.
Afboording in rondhout
REF. R906 • p. 329

Afboording in verticaal
geplaatste bielzen
REF. B060 • p. 331

Afboording in planken
REF. A950 • p. 330

Up & down omheining
REF. A100X • p. 332

Afboording in
massiefborder
REF. A180 • p. 330

Patio omheining
REF. 2110 • p. 333

Afboording in horizontaal
geplaatste bielzen
REF. B260 • p. 331

Decoratieve omheining
REF. D080 • p. 333

REF.

Doorsnede

Lengte

R906Y

10 cm

60 cm

R908Y

10 cm

80 cm

R910Y

10 cm

100 cm

R1206Y

12 cm

60 cm

R1208Y

12 cm

80 cm

R1210Y

12 cm

100 cm

R1212Y

12 cm

120 cm

R1214Y

12 cm

140 cm

R1216Y

12 cm

160 cm

R1409Y

14 cm

90 cm

Zandbakafboording
in rubber
REF. R001 • p. 335
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Afboording in planken

Afboording in horizontaal geplaatste bielzen
Nieuwe eiken of vurenhouten bielzen die geschrankt op elkaar gelegd worden en aan elkaar vastgemaakt met lange
nagels (voorboren!) of met houtdraadschroeven. Drukgeïmpregneerd.

REF. A950
Planken 4,5 x 9,5 cm, per
lopende meter, diverse lengtes
beschikbaar

REF. B180
L 1,8 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. A706
•
paal 0,6 m (7 x 7 cm), per
stuk
•
de planken worden
vastgeschroefd aan de
opstaande palen
•
1 x A706 nodig per 90 cm

REF. B000
L 1,8 m x B 0,14 m x H 0,11 m
- vuren
REF. B001
L 2,5 m x B 0,11 m x H 0,14 m
- vuren

Houtsoort:
•
drukgeïmpregneerd grenen

Houtsoort:
•
eik of vuren

B260

B000

Afboording in verticaal geplaatste bielzen

Afboording in massiefborder
Een afboording bestaande uit 2 of 3 horizontale planken die met tand en groef in elkaar schuiven en passen in verticale
gleufpalen. De bovenste plank is zonder tand en hierop wordt een brede zitplank met hoekijzers bevestigd.

Nieuwe eiken bielzen met één rechtgezaagde haakse kant, die verticaal naast elkaar geplaatst worden om af te boorden.
Drukgeïmpregneerd.

REF. A180 - massiefplank met tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. B060
L 0,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. A181 - massiefplank zonder tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. B090
L 0,9 m x B 0,2 m x H 0,1 m

A18

1

REF. A090 - gleufpaal
L 0,9 m (9 x 9 cm)

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

REF. B260
L 2,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. B120
L 1,2 m x B 0,2 m x H 0,1 m

A18

0

Houtsoort:
•
eik

REF. A002 - afdekplank
(3,5 x 14,5 cm) per lopende meter
REF. A003 - hoekijzer
(met bijpassende schroeven)

A002

A090
A003

Benodigdheden:
• 2 à 3 planken per 1,8 m waarvan telkens één zonder tand
• 1 gleufpaal per 1,8 m met een extra paal in de hoeken (wordt daar dubbel geplaatst)
• 6 hoekijzers per lengte van 1,8 m (incl. 2 hout draadschroeven per hoekijzer)
• 1 afdekplank in een veelvoud van 1,8 m te verzagen in de hoeken
Houtsoort:
•
drukgeïmpregneerd grenen
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Up & down omheining

Patio omheining & poortje
REF. 2110
L 1,8 x A 1,0 m

Materiaal:
•
gefreesde palen Ø 12 cm

Materialen:
•
houtsoort:
drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen
•
latten: 35 x 35 mm
•
afstand tussen de latten:
+/- 20 mm
•
achterregels: 24 x 57 mm

Houtsoort:
•
drukgeïmpregneerd grenen

REF XP:
Omheining patio 100 x 180 cm

REF. A100 Y (prijs per lopende meter omheining)
hoogste paal boven de grond 1,0 m (totale lengte paal 1,6 m)
laagste paal boven de grond 0,2 m (totale lengte paal 0,8 m)

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

Een omheining uit ronde palen waar kleine kinderen kunnen op klimmen, doorheen kijken maar niet overheen komen.
Ideaal als afboording rondom speelterreinen, om schommels af te bakenen van de rest van de speeltuin. Eveneens om
te verhinderen dat kinderen onverwachts de straat oversteken.

REF YP:
Paal 1,6 m (7 x 7 cm)
REF ZP:
Poortpaal 1,7 m (9 x 9 cm)
REF QP:
Hechting (4 stuks nodig per
omheining)
REF SP:
Poortje patio 100 x 100 cm

Decoratieve omheining & poortje
REF. D080
L 1,8 x A 0,8 m
Materialen:
•
houtsoort:
drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen
•
planken: 22 x 57 mm
•
achterregels: 35 x 57 mm
REF XD:
Omheining decoratief
80 x 180 cm
REF YD:
Paal 1,4 m (7 x 7 cm)
REF ZD:
Poortpaal 1,5 m (9 x 9 cm)
REF QD:
Hechting (4 stuks nodig per
omheining)
REF SD:
Poortje decoratief 80 x 100 cm
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Zandbakafboordingen in rubber - R001 » R004
Gemaakt uit gerecycleerd rubber en mooi roodbruin gekleurd, vormt dit het ideale materiaal voor een border waarbij de
veiligheid voorop staat.

R001
Randafboording

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN

Deze elastische boorden met zachte afgeronde kanten laten kinderen toe om te spelen zonder enig risico op verwonding.

R002
Zandbakbalk afgerond

1,0 x 0,25 x 0,05 m

1,15 x 0,15 x 0,3 m

0,15 m

0,30 m
Verbindingspen inbegrepen

0,05 m
1,0 m

0,15 m
0,25 m

0,3 m

1,0 m
1,15 m

R003
Hoekafboording

R004
Afboordingsbalk

1,0 x 0,4 x 0,16 m

1,0 x 0,15 x 0,3 m

0,16 m

0,15 m

0,4 m

0,3 m
0,16 m

1,0 m

R003

1,0 m

0,15 m

R002

0,045 m

R200
SOUDAL houtlijm
Lijmkoker 310 ml
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R201
Lijmpistool
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