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Toestelprijs

Montageprijs

Leeftijdscategorie

Afmetingen

Maximale valhoogte

Minimale valzone

Geschikt voor mindervalide

Niet geschikt voor mindervalide

LEGENDA
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* Alle prijzen zijn excl. reis en verblijfskosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Voor meer informatie bezoek onze website: www.sicuro.nl.

INLEIDING

Heerlijk hardlopen door een bos of park, onder-
weg genieten van de natuur en omgeving, maar 
ook jezelf uitdagen en trainen. Een trimparcour 
is een rondgaand parcour van meestal kleine ki-
lometers lang waarin op gezette afstanden gym-
nastiektoestellen te vinden zijn, waarmee con-
ditie, kracht en uithoudingsvermogen getraint 
kunnen worden. Het is de bedoeling dat de af-
stand tussen de toestellen joggend wordt afge-
legd, waarbij de route en uitleg door middel van 
de borden wordt aangegeven.

Hierop staat welke lichamelijke oefeningen men 
kan doen met behulp van de toestellen en hoe 
vaak, hierin zijn twee verschilldende niveau’s 
aangegeven met bijbehorende oefenprogram-
ma’s; een voor beginners en een voor gevorder-
den. De beginners doen simpelere oefeningen of 
doen de oefeningen simpelweg minder vaak. Een 
trimparcour helpt gebruikers op een eenvoudige 
en leuke manier een actieve levensstijl te onder-
houden en zorgt voor een extra recreatieaspect 
in het bos of park.

Stel zelf uw ideale trimparcour samen. Kies uw 
favoriete trimtoestellen uit het assortiment van 
Sicuro en realiseer een uniek trimparcours, ge-
heel volgens uw specifieke eisen en wensen. 
Voor advies, vragen of het op maat laten ontwer-
pen van uw trimparcour, kunt u contact opne-
men met één van onze medewerkers.
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Robinia basisconstructie
Speelse natuurlijke vormen
Europees hardhout
Duurzaam

Staalkernversterkt PP touw 
Versterkt, Hufterproof
Natuurlijke uitstraling

Robinia Trimtoestellen

Itauba daken/vloeren 
Werkt en scheurt minder snel

Hardhout 
Duurzaam

Accacia Robinia

Itauba

RVS
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Op aanvraagOp aanvraag3002

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 250 x 300cm

Maximale valhoogte: < 100cm

Minimale valzone: 250 x 550cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Survival - Schommelen
Het slingertoestel is een ideaal toestel voor in een trimparcour. Het toe-
stel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en kracht. 
De uitleg van de oefeningen met het aantal herhalingen per niveau is op 
het infobord uitgelegd.

Slingertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Slingertoestel

Op aanvraagOp aanvraag3001

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 16 x 16 x 200cm

Maximale valhoogte: N.v.t

Minimale valzone: N.v.t

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Survival 
Infobord voor aan de start van het trimparcours. Op het bord wordt een 
uitleg gegeven over de twee niveaus waarop het parcours kan worden 
gelopen. Ook leverbaar in robinia uitvoering op twee palen gemonteerd. 

Infobord start trimparcours op stalen flespaal.

Startbord

Op aanvraagOp aanvraag3002A

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 250 x 300cm

Maximale valhoogte: <100cm

Minimale valzone: 250 x 550cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Survival - Schommelen
Het slingertoestel voor over water of een greppel is een ideaal toestel 
voor in een trimparcours of voor een reguliere speelplek. Het toestel 
helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en kracht. 
Maximum waterdiepte 40cm. Bij plaatsing in een valzone met betonnen 
kantband als omranding, dient er 75cm per zijde extra te worden aange-
houden voor de vrij valzone. 

Slingertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Slingertoestel
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Op aanvraagOp aanvraag3003

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 850 x 150 x 60cm

Maximale valhoogte: 60m

Minimale valzone: 450 x 1150cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Schommelen
Het hordetoestel is een klassiek toestel in de trimparcours. Het toestel 
helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en kracht. De 
uitleg van de oefeningen met het aantal herhalingen per niveau is op 
het infobord uitgelegd.

Hordeloop hekjes, met los verkrijgbaar infobord.

Hordetoestel

Op aanvraagOp aanvraag3004

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 20 x 40 x 260cm

Maximale valhoogte: N.v.t

Minimale valzone: N.v.t

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De armen zwaaien oefening is een eenvoudige en laagdrempelige oe-
fening. De oefening helpt met het opwarmen van de spieren en trainen 
van de coördinatie. De uitleg van de oefening is op het infobord uitge-
legd. Uitgevoerd met robinia paal.

Infobord voor armenzwaai oefening op stalen flespaal.

Armen zwaaien

Op aanvraagOp aanvraag3005

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 220 x 20 x 400cm

Maximale valhoogte: N.v.t

Minimale valzone: 350 x 300cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Springen
Het hoogspringtoestel is een klassiek toestel in een trimparcours. Het 
toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie, snelheid 
en kracht. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per ni-
veau is op het infobord uitgelegd.

Hoogspringtoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Hoogspringtoestel
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Op aanvraagOp aanvraag3006

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 80 x 40cm

Maximale valhoogte: 40cm

Minimale valzone: 500 x 380cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
Het buikspiertoestel is een must have in een trimparcours. Het toestel 
helpt met het trainen van de rechte en schuine buikspieren. De uitleg 
van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het info-
bord uitgelegd.

Buikspierbankje, met los verkrijgbaar infobord.

Buikspiertoestel

Op aanvraagOp aanvraag3006 A

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 200  x 80 x  40cm

Maximale valhoogte:  40cm

Minimale valzone: 500 x 380 cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
Het buikspiertoestel is een must have in een trimparcours. Het toestel 
helpt met het trainen van de rechte en schuine buikspieren. De uitleg 
van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op het info-
bord uitgelegd.

Buikspierbankje, met los verkrijgbaar infobord.

Buikspierbankje natural

Op aanvraagOp aanvraag3007

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 550 x 120 x 25cm

Maximale valhoogte: < 25cm

Minimale valzone: 850 x 420cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De hink-stap-sprong is een klassiek toestel in een trimparcours. Het toe-
stel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie, en snelheid. 
De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is op 
het infobord uitgelegd.

Springpaaltjes, met los verkrijgbaar infobord.

Hink-stap-sprong toestel 
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Op aanvraagOp aanvraag3008

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 20 x 40 x 260cm

Maximale valhoogte: N.v.t

Minimale valzone: N.v.t

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De Elleboog-knie oefening is een eenvoudige en laagdrempelige oefe-
ning. De oefening helpt met het opwarmen van de spieren, het trainen 
van de schuine buikspieren en coördinatie. De uitleg is op het infobord 
uitgelegd.

Infobord elleboog-knie oefening.

Elleboog-knie oefening

Op aanvraagOp aanvraag3009

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 1800 x 20 x 60/125cm

Maximale valhoogte: < 125cm

Minimale valzone: 2100 x 320cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Springen
De Bokspring-slalom is een multifunctionele oefening in een trimpar-
cours. Het toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördina-
tie en snelheid. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per 
niveau is op het infobord uitgelegd.

Bokspring-slalom palen, met los verkrijgbaar infobord.

Bokspring - slalom palen

Op aanvraagOp aanvraag3010

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 x 120 x 25cm

Maximale valhoogte: 25cm

Minimale valzone: 1300 x 420cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Balanceren
De Zig Zag Evenwichtsbalk is een eenvoudige en laagdrempelige oefe-
ning. De oefening helpt met het trainen van balans houden en coördine-
ren. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is 
op het infobord uitgelegd. Levering andere maat of opstelling in overleg. 

Zig Zag Evenwichtsbalk, met los verkrijgbaar infobord.

Zig Zag Evenwichtsbalk 5st.
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Op aanvraagOp aanvraag3011

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 20 x 115cm

Maximale valhoogte: 115cm

Minimale valzone: 550 x 320cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen - Klimmen
Het Over-onder toestel is een eenvoudig toestel voor een trimparcours. 
Het toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en 
snelheid. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per ni-
veau is op het infobord uitgelegd.

Over-onder toestel, met los verkrijgbaar infobord.

Over-onder toestel

Op aanvraagOp aanvraag3012

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 20 x 40 x 260cm

Maximale valhoogte: N.v.t

Minimale valzone: N.v.t

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De armendraaien oefening is een eenvoudige en laagdrempelige oefe-
ning. De oefening helpt met het opwarmen van de spieren en trainen 
van de coördinatie. De uitleg is op het infobord uitgelegd. 

Infobord armendraaien oefening.

Armendraaien oefening

Op aanvraagOp aanvraag3013

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 260 x 150 x 150cm

Maximale valhoogte: 150cm

Minimale valzone: 560 x 450cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen - Survival - Trimmen - Klimmen
Het hellingrek met infobord is buiten gebruik als conventioneel speel-
toestel ook uitermate geschikt voor bij een trimparcours of survival-
baan. Ideaal voor het trainen van coördinatie en snelheid. De uitleg van 
het toestel en de niveau’s zijn op het infobord uitgelegd.

Hellingrek, met los verkrijgbaar infobord.

Klautertoestel
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Op aanvraagOp aanvraag3014

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 20 x 100cm

Maximale valhoogte: < 100cm

Minimale valzone: 60 x 320cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
Het Benenzwaairek is een eenvoudig toestel voor trimparcours. Het toe-
stel helpt met het opwarmen van de benen, het trainen van de coördina-
tie en snelheid. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per 
niveau is op het infobord uitgelegd.

Benenzwaairek, met los verkrijgbaar infobord.

Benenzwaairek 

Op aanvraagOp aanvraag3015

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 50 x 25cm

Maximale valhoogte: < 25cm

Minimale valzone: 600 x 350cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De overspringbalken zijn een klassiek toestel in een trimparcours. Het 
toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coördinatie en snel-
heid. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per niveau is 
op het infobord uitgelegd.

Overspringbalken, met los verkrijgbaar infobord.

Overspringbalken

Op aanvraagOp aanvraag3016

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 285 x 20 x 240cm

Maximale valhoogte: 140cm hangend

Minimale valzone: 585 x 300cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen - Duikelen - Trimmen - Klimmen
Het Optrektoestel is een trimtoestel wat uitermate geschikt is als uitda-
gend speeltoestel voor het trainen van kracht en de motoriek. Buiten 
het gebruik als trimtoestel is dit toestel ook geschikt voor conventiele 
speelplekken. De uitleg van de oefening met het aantal herhalingen per 
niveau is op het infobord uitgelegd.

Optrektoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Optrektoestel
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Op aanvraagOp aanvraag3017

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 20 x 110cm

Maximale valhoogte:  110cm

Minimale valzone: 600 x 320cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Trimmen
De steunsprongtoestel is een eenvoudig toestel voor een trimparcours. 
Het toestel helpt met het opwarmen van de benen, het trainen van de 
coördinatie en snelheid. De uitleg van de oefening met het aantal herha-
lingen per niveau is op het infobord uitgelegd.

Steunsprongrek, met los verkrijgbaar infobord.

Steunsprongrek

Op aanvraagOp aanvraag3018

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 150 x ca. 250cm

Maximale valhoogte: 140cm hangend

Minimale valzone: 700 x 520cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen - Trimmen - Klimmen
Het Dubbel Entertoestel is een ideaal toestel voor in een speel- trim-
parcours of bootcamp parcours. Het toestel is uitermate geschikt als 
uitdagend sport- en speeltoestel voor het trainen van kracht, behendig-
heid, coordinatie en snelheid. Het toestel is beklimbaar via de klimklos 
en klimpaal en wanneer gewenst leverbaar met infobord.

Klautertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Entertoestel dubbel

Op aanvraagOp aanvraag3021

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 110 x 234cm

Maximale valhoogte: 140cm hangend

Minimale valzone: 600 x 410cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen  - Trimmen - Klimmen
Robinia Entertoestel is een ideaal toestel voor in een speel- trimpar-
cours. Het toestel helpt met het trainen van de behendigheid, coordi-
natie en snelheid.

Klautertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Entertoestel
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Op aanvraagOp aanvraag3023

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 16 x 25cm

Maximale valhoogte: 25cm

Minimale valzone: 500 x 320cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen - Trimmen - Balanceren
De robinia wiebelevenwichtsbalk is een ideaal toestel voor in een speel- 
trimparcours of balanceerparcours. Het toestel helpt met het trainen 
van het evenwicht, de behendigheid, coordinatie en snelheid. 

Balanceertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Wiebel Evenwichtsbalk

Op aanvraagOp aanvraag6027R

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Lengte x Breedte x Hoogte: 380 x 80 x 250cm

Maximale valhoogte: <150cm hangend

Minimale valzone: 680 x 380cm

Niet geschikt voor mindervaliden

Natuurlijk spelen  - Trimmen - Klimmen
Robinia hardhouten enterstam met rvs enterringen, gemaakt tussen
2 paalplateaus. Een leuk eenvoudig klimtoestel voor een reguliere of
natuurlijke speelplek, maar ook voor een avonturen-, bootcamp of trim-
route.

Klautertoestel, met los verkrijgbaar infobord.

Enterstam
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Waarom de trimtoestellen van Sicuro?

Voor een lange en onderhoudsarme levensduur is er gekozen voor uitvoering in de duurzame materialen 
robinia hardhout en RVS.

Alle voordelen op een rijtje

 • Zeer lange levensduur

 • Lage onderhoudskosten

 • Geen last van afbladderende lak of coating

 • Scheurvorming in palen wordt voorkomen door koppen van bouten te voorzien

 • Inwaxen van paalkoppen om inrotten te voorkomen

 • Lange frisse en moderne uitstraling door gebruik van natuurlijke materialen

 • Qua uitstraling passend in zowel binnenstedelijke als natuurlijke omgeving

 • Duurzaam geproduceerd

 • Volledig recyclebaar

Garantie

Op alle (onder)delen van de levering geldt een garantieperiode van 10 jaar, mits:

 • Onderhoud wordt gepleegd conform de voorschriften

 • Bij reparatie/onderhoud alleen originele of identieke onderdelen zijn gebruikt

 • Slijtende delen worden uitgesloten

De garantievergoeding (in hoogte aflopend)

 0 - 3 jaar  =  100% vergoeding  Na eerste 3 jaar  =  14,29% afschrijving per jaar

Sicuro garandeert de levering van reserveonderdelen gedurende een periode van vijftien (15) jaren na de 
eerste dag van levering uit de overeenkomst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan garandeert Sicuro een pas-
send alternatief. Verder verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden, te vinden op onze website en gede-
poneerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

WAAROM SICURO?
ONZE VOORDELEN
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Duurzaamheid
Als producent van verantwoorde sport-, speelvoorzieningen, valondergronden, park- en
straatmeubilair, voelt Sicuro Speeltoestellen zich als bedrijf verantwoordelijk om op een
duurzame manier om te gaan met mens, materiaal en milieu. Die betrokkenheid zit al van
oudsher in ons bedrijf, mede doordat wij in 1998 zijn ontstaan uit een voormalige afdeling van
de sociale werkvoorziening, Helso Rondhout. Uit die tijd stamt onze betrokken bij mens en
milieu, wat ook in de huidige tijd nog belangrijke pijlers zijn in onze organisatie.

Ook in de keten nemen wij onze verantwoordelijkheid en verminderen we de eventuele effecten
van onze producten, diensten en werkprocessen proactief. Dit onder meer door nauwe
samenwerking met onze stakeholders. Zo is duurzaamheid iets wat terug te zien is binnen onze
organisatie, onze klanten, relaties en leveranciers. Hierbij streven wij naar continue verbetering
op basis van de volgende pijlers:

 • Integriteit

 • Respect voor mensen

 • Respect voor onze planeet

 • Respect voor de samenleving

Productieproces
Sicuro voelt zich als bedrijf verantwoordelijk om op een duurzame manier om te gaan met materiaal en 
milieu. Daarom maken wij ten alle tijden gebruik van hout afkomstig uit gebieden die voldoen aan de 
geldende Europese regelgeving omtrent duurzame houtkap en ‘good forest management’. Sicuro is als
organisatie FSC ® CoC (Chain of Custody) geaccrediteerd. Daarnaast geven onze leveranciers aan dat al hun 
hout voldoet aan de TPAS en geldende Europese regelgeving. Levering van toestellen geproduceerd met 
FSC ® gelabeld hout is mogelijk tegen meerprijs.

Kwaliteit
Wij van Sicuro zijn als producent / leverancier voorzien van het door het SKH verstrekte KOMO BRL 9921 

Procescertificaat voor de productie en plaatsing van ‘Speeltoestellen, plaatsing, aanleg ondergrond, 

controle en onderhoud’. Hierbij werken wij volgens ons KVGM-systeem (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en 

Milieu Systeem) om onze processen en producten te waarborgen en verbeteren.

WAAROM SICURO?
ONZE VOORDELEN
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Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Indien het niet noodzakelijk is,
vragen wij u van deze brochure geen afdrukken te maken. Wie minder afdrukt, maakt meer indruk!

SICURO Speeltoestellen
Bakelsebrug 10a

5761 PM BAKEL
Tel: +31 (0)492 599 030

info@sicuro.nl
www.sicuro.nl


