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De speeltoestellen in de lijn Robinia Speeltoestellen zijn gemaakt van het duurzaam
gekweekt Europese robinia hardhout, wat
geimporteerd wordt uit Hongarije. Dit hout
wordt op een maatschappelijk verantwoorde
manier gekweekt, wat onder andere in houdt,
dat er voor elke gekapte boom één nieuwe
wordt teruggeplant. Daarbij gebruiken wij
zoveel mogelijk hout dat is voorzien van FSC(of PEFC) keurmerk. Het robinia hardhout
heeft duurzaamheidsklasse 1 en heeft ook
onbehandeld een levensduur van ongeveer 15 à
20 jaar bij normaal gebruik.
Robinia Speeltoestellen zijn ideaal voor zowel
conventionele als natuurlijke speelplekken.
De toestellen hebben een natuurlijke uitstraling
welke ook goed in de moderne stedelijke
omgeving te plaatsen zijn. In het standaard
assortiment zit een ruime keus aan toestellen
met verschillende speelaspecten. Mocht
uw ideale toestel niet in ons standaard
assortiment zitten dan staat ons personeel
altijd voor u klaar voor het ontwerpen van een
toestel op maat.

* Alle prijzen zijn excl. reis en verblijfskosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Voor meer informatie bezoek onze website: www.sicuro.nl.
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Robinia Speeltoestellen
Robinia basisconstructie
Speelse natuurlijke vormen
Europees hardhout
Duurzaam

Itauba daken/vloeren

Accacia Robinia

Itauba

Werkt en scheurt minder snel
Hardhout
Duurzaam
RVS

Staalkernversterkt PP touw
Versterkt, Hufterproof
Natuurlijke uitstraling
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SPEELHUISJES
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Gastropoda speelhuis
Speelhuisje zeshoekigdak met o.a. een metalen glijbaan,
vaste trap, metalen boogtrap en winkeltje.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Het Gastropoda speelhuis, is een Robinia hardhouten speelhuis, met
een maximum valhoogte van 150cm. Hierdoor mag deze gewoon op
gras geplaatst worden. Het is een groter speelhuis met een zeshoekig
dak en een doorsnede van 250cm. Het is voorzien van diverse
speelelementen, zoals een metalen glijbaan, een glijstang, vaste trap,
metalen boogtrap en winkeltje.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 560 x 500 x 428cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 860 x 800cm

5001R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speelhuisje met taludglijbaan

Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Robinia hardhouten speelhuisje met metalen taludglijbaan. Eventueel
met stammentrap om zo een route naar het huisje te creëren. Vooral in
een natuurlijke speelplek komt dit toestel zeer goed tot zijn recht, maar
ook op een reguliere speelplek is dit een ideaal speeltoestel.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 150cm rondom en 200 bij glijgoot

5006R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speelhuisje met houten dak

Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Het speelhuisje met dak is voorzien van een metalen of polyester
glijbaan, trap met leuningen, een klimnet, winkelbalietje en zitbankje.
De verschillende speelelementen zorgen voor eindeloos en veilig
speelplezier waar kinderen nooit op uitgekeken raken, waarbij het
winkeltje rolstoeltoegankelijk kan worden geplaatst.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 540 x 135 x 300
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 900 x 500cm

5009R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Speelhuisje
Robinia speelhuisje met glijbaan,
verschillende speelelementen.
Speelhuisje - Glijden
Het speelhuisje met dak is voorzien van een polyester of rvs glijbaan,
trap met leuningen, een klimnet, winkelbalietje en zitbankje. De
verschillende speelelementen zorgen voor eindeloos en veilig
speelplezier waar kinderen nooit op uitgekeken raken, waarbij het
winkeltje rolstoeltoegankelijk kan worden geplaatst.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 540 x 135 x 250cm
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 900 x 500cm

5010R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Driehoekmodel speelhuisje
Speelhuisje met dak op een driehoeksplateau.
Speelhuisje - Glijden
Het speelhuisje driehoeksplateau met dak is voorzien van een RVS
glijbaan en klimnetje. Eeen ideaal speeltoestel voor jongere kinderen om
te verstoppen, glijden en elkaar geheimpjes te vertellen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 150 x 300cm
Maximale valhoogte: 100cm
Minimale valzone: 700 x 500cm

5010RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Kleuter Glij Palet
Kleutertoestel met krijtbord en glijbaan.
Speelhuisje - Glijden
Open speelhuisje, vooral geschikt voor aller kleinste kinderen. Het toestel bestaat uit 2 lage driehoeksplateau’s, een van de zijkant toegenkelijk krijtbord en glijbaan. ook leverbaar met rvs glijbaan of met een ander
speelelement in plaats van het krijtbord.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 180 x 320 x 150cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 480 x 620cm

5018R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Tippi
Speel Tippi uit robinia staanders.
Speelhuisje - Gethematiseerd spelen - Inclusive play
Tippi uit robinia hardhouten staander, evt. leverbaar met weerbestendig
omslagdoek. Dit toestel is vooral geschikt voor de aller kleinste. In de
tippi kunnen zij hun fantasien beleven terwijl zij hun sociale vaarigheden
ontwikkelen. Het toestel is leverbaar in uitvoering met 3 of 5 staanders.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Doorsnede x Hoogte: Ø 140 x 250cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6001R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Kabouterhuisje
Het bankje en winkeltje zorgen ervoor dat zij naar hartenlust hun
fantasie kwijt kunnen door samen te spelen.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Het Kabouterhuisje robinia wordt geplaatst op de begane grond
en is vooral geschikt voor de allerkleinste kinderen. Bij plaatsing op
geschikte ondergrond is ook het spelen met kinderen in een rolstoel
geen enkel probleem, mede omdat de doorgang van het speelhuisje
80cm is en een rolstoel hier zelfs doorheen kan. Het kabouterhuisje is
ook verkrijgbaar met groene accentkleuren.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 150 x 250cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 500 x 450cm

6013R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Speelhuisje Begane Grond
Speelhuisje geplaatst op de bagane grond met winkeltje
en bankje.
Speelhuisje - Inclusive play
Speelhuisje geplaatst op de begane grond, vooral geschikt voor de aller
kleinste kinderen. Het bankje en winkeltje zorgen ervoor dat zij naar
hartelust hun fantasie kwijt kunnen door samen te spelen. Ook leverbaar
in andere hoogtes en met andere spelelementen.

Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 135 x 135 x 160cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 450 x 450cm

6030R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Boomhut 1200
Boomhut op boomstam geplaatst op 120cm hoogte.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Boomhut op 120cm hoogte geplaatst, voorzien van ladder, glijbaan en
telefoonpaal voor interactie met kinderen op de grond. De boomhut is
tegen meerprijs te voorzien van andere spelelementen en uit te breiden/
te koppelen met meerdere boomhutten. Standaard uitgevoerd in naturel
robinia.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 320x 420 x 340cm
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 380 x 620cm

6031R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Driehoek Speelhuisje Begane Grond
Eenvoudig speelhuisje voor de aller kleinste.
Speelhuisje - Inclusive play
Speelhuisje in driehoeksmodel, geplaatst op de begane grond, vooral
geschikt voor de aller kleinste kinderen. Het bankje en winkeltje zorgen
ervoor dat zij naar hartelust hun fantasie kwijt kunnen door samen te spelen.

Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 135 x 135 x 160cm
Maximale valhoogte: < 60cm
Minimale valzone: 435 x 435cm

6032R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Glijden
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Taludglijbaan
Rvs glijbaan geplaatst op talud.
Glijden
RVS taludglijbaan met Robinia doorloopbeveiliging. Naast de
taludglijbaan is het in veel gevallen aan te raden ook een speelse
opgang te creëren, zoals bijvoorbeeld een stammentrap of oploopstam
met touw. Zowel in een natuurlijke als overige speelplekken is dit een
ideaal speelelement, waar kinderen eindeloos speelplezier beleven.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <50cm
Minimale valzone: 150cm rondom en 200cm bij glijgoot

5011RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Glijbaan met doorkruiper
Rvs glijbaan geplaatst op talut en voorzien van
doorkruiper.
Glijden - Kruipen
RVS glijbaan geplaatst op een talud, met daaronder een betonnen
of kunststof doorkruiper. De glijbaan is bereikbaar via een houten
stammentrap als opgang van het talud. Zowel in een natuurlijke
speeltuinen als overige speelplekken een ideaal speelelement waarop
kinderen eindeloos plezier beleven.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Afmetingen in het werk te bepalen
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: N.t.b.

5011RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Trap met glijbaan 1000
Trap met glijbaan met een plateauhoogte van 100cm.
Glijden
Trap met glijbaan met een plateauhoogte van 100cm. Standaard
leverbaan in polyester of rvs glijbaan, waarbij de traphelling in 60 of
45 graden kan worden uitgevoerd. Het toestel Trap met glijbaan is ook
leverbaar in de hoogtes 150 en 200cm. Uitvoering als 1500 en 2000
model.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 320 x 65 x 200cm
Maximale valhoogte: 90cm
Minimale valzone: 620 x 365cm

5047RM

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Trap met glijbaan 1500
Trapmet glijbaan met een plateauhoogte van 150cm.
Glijden
Trap met glijbaan met een plateauhoogte van 150cm. Standaard
leverbaar in polyester of rvs glijbaan, waarbij de traphelling in 60 of
45 graden kan worden uitgevoerd. Het toestel Trap met glijbaan is ook
leverbaar in de hoogtes 100 en 200cm.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 82 x 250cm
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 700 x 400cm

5047RMA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor invaliden

Trap met glijbaan 2000
Trap met glijbaan met een plateauhoogte van 200cm.
Glijden
Trap met glijbaan met een plateauhoogte van 200cm. Standaard
leverbaan in polyester of rvs glijbaan, waarbij de traphelling in 60 of
45 graden kan worden uitgevoerd. Het toestel Trap met glijbaan is ook
leverbaar in de hoogtes 100 en 150cm.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 470 x 82 x 300cm
Maximale valhoogte: 170cm
Minimale valzone: 820 x 420cm

5047RMB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Peuterglijbaan 600
Peuterglijbaan 60cm hoog, met metalen glijbaan.
Glijden
Robinia hardhouten peuterglijbaan met een starthoogte van 60cm.
Standaard geleverd met metalen glijbaan en een hellingbaan met
touw, waardoor het een leuk speeltoestel is voor de allerkleinste of
mindervalide.

Leeftijd: van 1 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 260 x 70 x 150cm
Maximale valhoogte: 60cm
Minimale valzone: 610 x 370cm

5047PB

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

ROBINIA SPEELTOESTELLEN | 12

Peuterglijbaan zeehond
Peuterglijbaantje met luie helling in de vorm van een
zeehond.
Glijden - Inclusive play
Peuterglijbaantje in de vorm van een zeehond. Voorzien van hellingbaan
die eenvoudig toegankelijk is voor de aller kleinste of kinderen die
slechter ter been zijn. Uitgevoerd in robinia hardhout met een RVS
glijbaan.

Leeftijd: vanaf 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 320 x 55 x 100cm
Maximale valhoogte: 64cm
Minimale valzone: 620 x 355cm

5050R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Peuterglijbaan 60 cm
Eenvoudig peuterglijbaantje met luie trap.
Glijden - Inclusive play
Peuterglijbaantje in robinia haradhout, met hpl glijvlak en voorzien van
hellingbaan. Het toestel is eenvoudig toegankelijk voor de aller kleinste
of kinderen die slechter ter been zijn.

Leeftijd: van 1 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 70 x 140cm
Maximale valhoogte: 60cm
Minimale valzone: 600 x 370cm

6003R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Schommelen & Slingeren
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Kabelbaan met plateau
Verschillende lengtes leverbaar, ook zonder opstapplateau
verkrijgbaar.
Slingeren
Kabelbaan met plateau, te leveren in verschillende lengtes. De
kabelbaan heeft een natuurlijke uitstraling en is uitermate geschikt
voor speelveldjes, in bossen of overige speellocaties. Door snelheid
en slingeren te combineren ideaal om angsten te overwinnen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b. x 350 x 350cm
Maximale valhoogte: 130cm
Minimale valzone: N.t.b. x 400cm

5012RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Kabelbaan zonder plateau
Verschillende lengtes leverbaar. Startpunt dient men op
talut te plaatsen.
Slingeren
Kabelbaan zonder plateau, te leveren in verschillende lengtes. De
kabelbaan heeft een natuurlijke uitstraling en is uitermate geschikt
voor speelveldjes, in bossen of overige speellocaties. Door snelheid
en slingeren te combineren ideaal om angsten te overwinnen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b. x 350 x 350cm
Maximale valhoogte: 130cm
Minimale valzone: N.t.b. x 400cm

5012RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Enkele schommel
Enkele Schommel, voorzien van standaardschommel.
Schommelen
Enkele schommel, voorzien van standaardschommelzitje. Eventueel
tegen meerprijs te voorzien van schommelzitje naar keuze, waaronder
ook zitjes geschikt voor mindervalide.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 300 x 240cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: 175 x 700cm

5043R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Vogelnestschommel Ø95
Enkele Schommel met Vogelnest Ø95 cm.
Schommelen - Inclusive play
Enkele schommel met vogelnest met een doorsnede van 95cm. Ook
met vogelnest van 120cm doorsnede leverbaar. Deze schommel
is ook geschikt voor midervalide of voor gebruik, door meerdere
kinderen tegelijkertijd.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 350 x 240cm
Maximale valhoogte: 145cm
Minimale valzone: 250 x 700cm

5043RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Vogelnestschommel Ø120
Enkele Schommel met Vogelnest Ø120cm.
Schommelen - Inclusive play
Enkele schommel met vogelnest met een doorsnede van 120cm. Ook
met vogelnest van 95 cm doorsnede leverbaar. Deze schommel is ook
geschikt voor midervalide of voor gebruik, door meerdere kinderen
tegelijkertijd.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 350 x 240cm
Maximale valhoogte: 145cm
Minimale valzone: 250 x 700cm

5043RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Hangnest Ø95
Vogelnest schommel Ø95cm hangend tussen twee
staanders.
Schommelen - Inclusive play
Hangnest vogelnestschommel van 95cm doorsnede. Een eenvoudige
schommel met een natuurlijke uitstraling. Ook geschikt voor
mindervalide en een leuk alternatief voor de basismodel schommels.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 100 x 300 x 170cm
Maximale valhoogte: 100cm
Minimale valzone: 300 x 300cm

5043RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Dubbele Schommel
Dubbele Schommel, voorzien van 2 st. standaard
schommelzitjes.
Schommelen
Dubbele schommel, voorzien van standaard schommelzitjes. Tegen
meerprijs ook te voorzien van schommelzitjes naar keuze, waaronder
ook zitjes geschikt voor mindervalide.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 400 x 240cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: 700 x 400cm

5044R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

5-Kantschommel
5-kantschommel,
schommelzitjes.

met

standaard-

of

banden-

Schommelen
De 5-kantschommel is een erg leuk toestel om met meerdere kinderen
samen te schommelen en spelen. Het toestel is leverbaar met standaardof bandenschommelzitjes. Dit model is ook in een grotere uitvoering
leverbaar, namelijk de 6-kantschommel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 600 x 250cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: Ø 1200cm

5044RA/B

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

6-Kantschommel
6-kantschommel,
schommelzitjes.

met

standaard-

of

banden-

Schommelen
De 6-kantschommel is een erg leuk toestel om met meerdere kinderen
samen te schommelen en spelen. Het toestel is leverbaar met standaardof bandenschommelzitjes. Dit model is ook in een grotere uitvoering
leverbaar, namelijk de 5-kantschommel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 600 x 250cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: Ø 1200cm

5044RC/D

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Combinatieschommel 95 of 120
Combinatieschommel, uit te voeren met Ø95 en Ø120cm
schommelmand en standaard zitje.
Schommelen - Inclusive play
Combinatieschommel met robinia staanders en bovenligger.
Standaard voorzien van 1 st. standaard schommelzitje en 1 st.
vogelnestschommelmand. Aan deze schommel kan een grote variëteit
aan schommelzitjes gehangen worden.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 600 x 240cm
Maximale valhoogte: 145cm
Minimale valzone: 600 x 700cm

5045RB/C

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Combinatieschommel 120 met klimladder
Combinatieschommel, uit te voeren met Ø120cm
schommelmand en klimladder.
Schommelen - klimmen - Inclusive play
Combinatieschommel met robinia staanders en bovenligger. Standaard
voorzien van 1 st. klimladder en 1 st. vogelnestschommelmand 120cm.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 600 x 240cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 600 x 700cm

5045RD

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Tweezijdige CombinatieSchommel Peuters
Combinatieschommel uit te voeren met 2 type
schommelzitjes.
Schommelen - (klimmen)
Tweezijdige Combinatieschommel Peuters, vervaardigd uit robinia
hardhout. Standaard voorzien van 2 st. peuter-schommelzitjes en
2 st. standaard schommelzitjes. Het toestel is tegen meer-minderprijs te voorzien van andere schommelzitjes of klimladders.

Leeftijd: vanaf 2 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 600 x 220 x 200cm
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 650 x 650cm

5046R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Slingerpaal
Slingerpaal met bandenschommel.
Schommelen - Slingeren
Robinia slingerpaal, met schommelband aan 4-puntsophanging. Het
toestel is geschikt voor gebruik door één kind alleen of met enkele
kinderen tegelijk, waarbij ze naar harte lust kunnen slingeren en
schommelen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 285 x 115 x 375cm
Ophanging zitje: 150cm
Minimale valzone: 150cm rondom

5051R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Jungleschommel
3-zits schommel gemaakt van dik jungle touw.
Schommelen
Robinia hardhouten Jungleschommel voorzien van extra dik
schommeltouw, met 3 zitplekken. Het toestel heeft een natuurlijke
uitstraling en biedt een variatie op de bekendere familieschommels. Door
deze zo uit te voeren doet het je een beetje denken aan een schommel
met een dik jungletouw, waardoor het de fantasie extra prikkelt.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 2500 x 450 x 240cm
Ophanging zitje: 150cm
Minimale valzone: 700 x 450cm

5065R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Peuterschommel
Enkele peuterschommel, met flexibel zitje.
Schommelen
Enkele peuterschommel, voorzien van flexibel peuterzitje bevestigd op
130cm hoogte. Een eenvoudig toestel waarop de jongere kinderen veel
plezier beleven. Erg geschikt voor speelplekken met minder beschikbare
ruimte.

Leeftijd: 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 155 x 16 x 180cm
Maximale valhoogte: 90cm
Minimale valzone: 300 x 155cm

6002R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Familie Touwschommel
Familie Touwschommel, ook leverbaar in kleinere
uitvoering.
Schommelen
De Familie Touwschommel is één van de leukere toestellen om met het
hele gezin samen te schommelen en spelen. Dit model is ook in een
kleinere uitvoering leverbaar, namelijk de Mini Touwschommel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 900 x 300 x 325cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 1200 x 400cm

6025R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Mini Touwschommel
Mini Touwschommel, ook leverbaar in Familie uitvoering.
Schommelen
De Mini Touwschommel is één van de leukere toestellen om met
meerdere kinderen samen te schommelen en spelen. Dit model is ook
in een grotere uitvoering leverbaar, namelijk de Familie Touwschommel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 600 x 300 x 325cm
Ophanging zitje: 150cm
Minimale valzone: 900 x 400cm

6026R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Hangmat
Net-hangmat, geplaatst tussen robinia staanders.
Schommelen - Inclusieve play
Hangmat met een matgrootte van 180 bij 80cm hangend, geplaatst
tussen robinia staanders. Een eenvoudig toestel om te spelen of luieren.
Ook zeer geschikt voor de aller kleinste kinderen, of voor kinderen met
een beperking. Leverbaar met net of rubberen mat en ook leverbaar in
dubbele of drie-dubbele uitvoering.
Voor alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: 380 x 80 x 180cm
Maximale valhoogte: 100cm
Minimale valzone: 480 x 400cm

6050R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

ROBINIA SPEELTOESTELLEN | 20

4|

Wippen & Veren
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Rolstoelwip
Robinia hardhouten rolstoelwip, met traanplaat bodem.
Wippen
Robinia hardhouten rolstoelwip, voorzien van traanplaat bodem.
Door het overrijden met een rolstoel verschuift de bodem en wipt de
ene kant omhoog en de andere naar beneden. Hierdoor kunnen ook
rolstoelgebruikers het speleffect wippen ervaren. Dit maakt het een
perfect toestel voor een zorglocatie of school met mindervalide..
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 400 x 100 x 80cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 700 x 400cm

5023R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Veerelement gethemathiseerd
Veerelement
Veren
Het Veerelement gethematiseerd is een eikenhouten veerelement
uitgezaagd in bijvoorbeeld de uitvoering van een koe, geit of paard
(exact het zelfde als op afbeelding is niet mogelijk i.v.m. rechten
voorgaande klant). Behandeld met blanke beits, of uitvoering in kleur
zijn mogelijk, waarbij het ontwerp op maat wordt aangeboden.
Leeftijd: van 1,5 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 80 x 40 x 80/90cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: Ø 380cm rondom

5035R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Veerelement Stam
Veerelement in de basisuitvoering ‘stam’.
Veren
Het veerelement in de basisuitvoering stam is gemaakt van robinia
hardhout met gepoedercoate veer. Het toestel is voornamelijk geschikt
voor sensorische spel voor de aller kleinste of kinderen met een
verstandelijke beperking. Andere uitvoeringen in overleg.

Leeftijd: van 1,5 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 80 x 40 x 80cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: Ø 380cm

5036R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Veerelement Paard
Veerelement in de vorm van een paard.
Veren
Het veerelement paard is gemaakt van robinia hardhout met hard
rubberen zitje en gepoedercoate veer. Het toestel is voornamelijk
geschikt voor sensorische spel voor de aller kleinste of kinderen met
een verstandelijke beperking. Andere uitvoeringen in overleg.

Leeftijd: van 1,5 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 105 x 40 x 80cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: Ø 405cm

5037R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Veerelement Auto
Veerelement in de vorm van een auto.
Veren
Het auto veerelement is gemaakt van robinia hardhout met hard
rubberen zitje en gepoedercoate veer. Het toestel is voornamelijk
geschikt voor sensorische spel voor de aller kleinste of kinderen met
een verstandelijke beperking. Andere uitvoeringen in overleg.

Leeftijd: van 1,5 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 80 x 40 x 80cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: Ø 380cm

5038R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Motor veerelement
Veerelement in de vorm van een motor.
Veren
Het motor veerelement is gemaakt van robinia hardhout met hard
rubberen zitje en gepoedercoate veer. Het toestel is voornamelijk
geschikt voor sensorische spel voor de aller kleinste of kinderen met
een verstandelijke beperking. Andere uitvoeringen in overleg.

Leeftijd: van 1,5 tot 6 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 105 x 40 x 80cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: Ø 405cm

5039R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Veerschotel
Robinia verschotel op 3 st. springveren.
Veren - Balanceren
Een veerschotel gemaakt van robinia, voorzien van 3st springveren. Het
toestel is een leuke toevoeging in een balanceerparcour, maar komt
ook prima tot zijn recht als een op zichzelf staand toestel. Springen,
balanceren en veren om zowel sensorische als actief te spelen.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: Ø 100cm
Maximale valhoogte: 45cm
Minimale valzone: Ø 400cm

5040R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Wipwap 5 meter
Wipwap 5 meter, ook leverbaar in 3 meter uitvoering.
Wippen
Wipwap 5 meter met 2 of 4 zitplaatsen. Ook leverbaar in 3 meter
uitvoering. Een klassiek speeltoestel met natuurlijke uitstraling. Een
blijvend goed toestel geschikt voor praktisch alle speelplekken.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 500 x 80 x 95cm
Maximale valhoogte: 95cm
Minimale valzone: 800 x 380cm

5041R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Wipwap 3 meter
Wipwap 3 meter, ook leverbaar in 5 meter uitvoering.
Wippen
Wipwap 3 meter, ook leverbaar in 5 meter uitvoering. Een klassiek
speeltoestel met natuurlijke uitstraling. Een blijvend goed toestel
geschikt voor praktisch alle speelplekken.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 80 x 75cm
Maximale valhoogte: 75cm
Minimale valzone: 600 x 380cm

5042R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Duikelen
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Enkel duikelrek
Duikelrek met duikelstang te monteren op diverse
hoogtes.
Duikelen
Duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met RVS duikelstang. De
duikelstang is te monteren op diverse hoogtes, waarbij de meest
gangbare hoogtes op 85, 110 en 130cm zitten. Buiten deze combinatie
zijn er nog diverse andere uitvoeringen mogelijk.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 150 x 16 x 140cm
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 250 x 300cm

5061R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klim- duikelrek
Klim- duikelrek met duikelstang op 100 cm en rekstok op
180cm hoogte.
Duikelen
Klim- duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met RVS duikelstang
en rekstok. De duikelstang zit op 100cm en de rekstok op 180cm
hoogte gemonteerd. Buiten deze combinatie zijn er nog diverse andere
uitvoeringen mogelijk.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 280 x 16 x 200cm
Maximale valhoogte: 100cm
Minimale valzone: 380 x 340cm

5062R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Duikelrek 2-delig
2-delig duikelrek met duikelstangen op ca. 85 en 130cm
hoogte
Duikelen
2-delig duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met RVS
duikelstangen. De duikelstangen zijn op ca. 85 en 130cm hoogte van de
grond gemonteerd. Buiten het 2-delige model zijn er nog verschillende
andere uitvoeringen beschikbaar.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 280x 16 x 150cm
Maximale valhoogte: 130cm
Minimale valzone: 380 x 300cm

5063RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Duikelrek 3-delig
3-delig duikelrek met duikelstangen op ca. 85, 110 en
130cm hoogte.
Duikelen
3-delig duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met RVS
duikelstangen. De duikelstangen zijn op ca. 85, 110 en 130cm hoogte
van de grond gemonteerd. Buiten het 3-delige model zijn er nog
verschillende andere uitvoeringen beschikbaar.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 450 x 16 x 200cm
Maximale valhoogte: 130cm
Minimale valzone: 520 x 300cm

5063RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Ster Duikelrek
Ster duikelrek met 3 duikelstangen op ca. 85, 105 en
130cm hoogte.
Duikelen
Ster duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met 3 st. RVS
duikelstangen. De duikelstangen zijn op ca. 85, 110 en 130cm hoogte van
de grond gemonteerd. Buiten het Ster-model zijn er nog verschillende
andere uitvoeringen beschikbaar.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 224 x 150cm
Maximale valhoogte: 163cm
Minimale valzone: Ø 540cm

5063RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zeshoek Duikelrek
Zeshoek duikelrek met 6 duikelstangen op ca. 85, 105 en
130cm hoogte.
Duikelen
Zeshoek duikelrek vervaardigd uit robinia hardhout met RVS
duikelstangen. De duikelstangen zijn op ca. 85, 105 en 130cm hoogte
van de grond gemonteerd. Buiten het zeshoek-model zijn er nog
verschillende andere uitvoeringen beschikbaar.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 260 x 150cm
Maximale valhoogte: 130cm
Minimale valzone: Ø 560cm

5063RD

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Ladder- duikelrek
Ladder- duikelrek met duikelstang en klimladder.
Duikelen
Ladder- duikelrek vervaardigd van robinia hardhout met RVS duikel- en
klimstangen. De duikelstang zit op 130cm hoogte en de klimladder loopt
op tot 150cm hoogte. Buiten deze combinatie zijn er nog diverse andere
uitvoeringen mogelijk.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 16 x 170cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 400 x 300cm

5064R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimpalen met rekstok
2-delig duikelrek op klimpalen met duikelstangen op ca.
180 en 160 cm.
Duikelen - Klimmen
2-delige rekstok op robinia klimpalen met RVS duikelstangen. De
rekstokken zijn op ca. 160 en 180cm hoogte van de grond gemonteerd.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 16 x 210cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 400 x 340cm

5089R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Klimmen en Balanceren
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Klimkubus
Een relatief klein klim- en klautertoestel.
Natuurlijk spelen - Klimmen
De Robinia klimkubus is een klim- en klautertoestel wat in een relatief
kleine ruimte al veel speelwaarde kan bieden. Het toestel bestaat uit een
klimkubus met zigzagpalen, klimbalken, een rvs klimboog, mini mikado
en een oploopboom. Dit maakt het een uitdagend en toch natuurlijk
speeltoestel geschikt voor diverse soorten speelplekken.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 170 x 500 x 150cm
Maximale valhoogte: <150cm
Minimale valzone: 470 x 800cm

5005R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Manu klimparcours met boogtrap
Manu klimparcours met diverse klimelementen en een
boogtrap.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Het Manu klimparcours is vervaardigd uit Robinia hardhout en bestaat
uit een driehoekplateau, toegankelijk via een boogtrap en trapezium
klimnet. Van het driehoekplateau kun je via een klimnet en balanceerbalk
met touw door naar een paalplateau met glijpaal. Een eenvoudig toestel,
met veel speelwaarde.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 750 x 300 x 250cm
Maximale valhoogte: <150cm
Minimale valzone: 1050 x 600cm

5020RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Manu klimparcours met oploopboom
Manu klimparcours met diverse klimelementen en een
oploopboom.
Klimmen - Glijden
Het Manu klimparcours is vervaardigd uit Robinia hardhout en bestaat
uit een driehoekplateau, toegankelijk via een oploopboom en trapezium
klimnetje. Van het driehoekplateau kun je via een klimnet en oploopboom met touw door naar een paalplateau met glijpaal. Een eenvoudig
toestel, met veel speelwaarde.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 820 x 420 x 250cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 1120 x 720cm

5020RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Manu klimparcours met glijbaan
Manu klimparcours met diverse klimelementen en een
glijbaan.
Klimmen - Natuurlijk spelen
De klim- klauterboom is een natuurlijk ogend speeltoestel, vervaardigd
uit robinia hardhout, zo ontworpen dat het een beetje oogt als een klimboom. Het toestel is naast enkele klim-/balanceerbalken voorzien van
een klimnet en een klimtouw met knopen. Dit maakt het een eenvoudig,
maar toch uitdagend toestel om lekker te klimmen.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 750 x 550 x 250cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 1050 x 900cm

5020RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klim- klauterboom
Klim- klauterboom, met klimnet en klimtouw met
knopen.
Klimmen - Natuurlijk spelen
De klim- klauterboom is een natuurlijk ogend speeltoestel, vervaardigd
uit robinia hardhout, zo ontworpen dat het een beetje oogt als een klimboom. Het toestel is naast enkele klim-/balanceerbalken voorzien van
een klimnet en een klimtouw met knopen. Dit maakt het een eenvoudig,
maar toch uitdagend toestel om lekker te klimmen.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 180 x 300cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 460 x 650cm

5021R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klim- klauterboom basic
Klim- klauterboom speeltoestel in eenvoudige uitvoering.
Klimmen - Natuurlijk spelen
De klim- klauterboom is een eenvoudig en natuurlijk ogend speeltoestel,
vervaardigd uit robinia hardhout, zo ontworpen dat het een beetje oogt
als een klimboom. Dit maakt het een subtiel toestel, wat toch uitdaagt
om lekker te klimmen.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 150 x 150 x 220 cm
Maximale valhoogte: 150 cm
Minimale valzone: 450 x 450cm

5021RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Helling klimrek
Hellingrek met enkele klim- en glijelementen.
Klimmen - Glijden
Het helling klimrek is een robinia speeltoestel, voorzien van klimhelling,
klimnet, klauterstang en glijstang. Ideaal toestel voor het ontwikkelen
van diverse motorieke vaardigheden.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 350 x 200cm
Maximale valhoogte: 200cm
Minimale valzone: 685 x 720cm

5024R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Hellingrek me klimnet
Toestel voor trimparcours, survivalbaan of speelplek.
Trimmen - Klimmen
Het hellingrek is uitermate geschikt voor een natuurlijke speelplek,
trimparcours, survivalbaan of gewone speelplek. Eventueel uit te
breiden met klimnet (B) voor nog meer speelplezier. Ideaal toestel voor
het ontwikkelen van diverse motorieke vaardigheden.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 200 x 200cm
Maximale valhoogte: 200cm
Minimale valzone: 650 x 600cm

5025RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zadelklimrek
Robinia zadelklimrek
Trimmen - Klimmen - Bootcamp
Het zadelklimrek is een robinia speeltoestel, voorzien van aan
weerszijde een klimhelling. Een ideaal toestel voor het ontwikkelen van
diverse motorieke vaardigheden en goed toe te passen in een sport- of
speelplek.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 320 x 200 x 220cm
Maximale valhoogte: 200cm
Minimale valzone: 650 x 600cm

5026R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Piramide
Piramide voorzien van klimnet, klimwand, ladder en
ingang.
Speelhuisje - Klimmen
Piramide speeltoestel, voorzien van klimnet, klimwand, ladder en ingang.
Ideaal speeltoestel voor zowel jongere als oudere kinderen. De piramide
is te gebruiken als speelhuisje en de verschillende klimelementen zorgen
voor uitdagend spelen voor verschillende leeftijden.

Leeftijd: vanaf 5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 200 x 290cm
Maximale valhoogte: 290cm
Minimale valzone: 600 x 600cm

5028R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Wiebelbalk
Wiebelbalk voor zowel natuurlijke als overige
speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Wiebelbalk, geschikt voor zowel natuurlijke als overige speelplekken.
Een ideaal toestel voor het ontwikkelen van de nodige motorieke
vaardigheden. Ook voor bootcamp- of trimbanen is dit toestel goed te
plaatsen als hindernis.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 150 x 120cm
Maximale valhoogte: 35cm
Minimale valzone: 600 x 450cm

5029R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Wiebelbrug
Wiebelbrug voor zowel natuurlijke als overige
speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Wiebelbrug, geschikt voor zowel natuurlijke als overige speelplekken.
Een ideaal toestel voor het ontwikkelen van de nodige motorieke
vaardigheden. Ook voor survival- of trimbanen is dit toestel goed te
plaatsen als hindernis.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 150 x 120cm
Maximale valhoogte: 30cm
Minimale valzone: 600 x 450cm

5030R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Wiebelbrug over water
Wiebelbrug over water, voor zowel natuurlijke als overige
speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Wiebelbrug over water, geschikt voor zowel natuurlijke als overige
speelplekken. Een ideaal toestel voor het ontwikkelen van de nodige
motorieke vaardigheden. Het toestel komt goed tot zijn recht in een
avonturenroute met waterpartijen, maar is ook geschikt voor survivalof trimbanen.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 400 x 80 x 90cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 700 x 400cm

5030RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Veelzijdige Carrousel
Veelzijdige Carrousel,
speelelementen.

voorzien

van

verschillende

Zitten - Duikelen - Klimmen
Veelzijdige Carrousel, voorzien van bankje, klimtouw, duikelstang,
rekstok, klimnet en glijpaal. Door de verschillende speelelementen, zorgt
dit toestel, zowel bij grote als kleine speelplekken voor een langdurige
leuke speelbeleving.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 260 x 200cm
Maximale valhoogte: 175cm
Minimale valzone: 650 x 700cm

5032R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Touwbrug
De touwbrug is leuk als losstaand toestel of in een
samengesteld balanceerparcours.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Vervaardigd uit robinia hardhouten staanders, verbonden door een
loop- en handtouw met staalkern en eventueel een plateau. Door de lage
maximum valhoogte mag het zowel in gras als op verharding geplaatst
worden en daarnaast ook in het water toe te passen. Bij toepassing als
wateroversteek is een maximum waterdiepte van ca. 40cm toegestaan.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Diameter x Hoogte: 280 x 16 x 210cm
Maximale valhoogte: 40cm
Minimale valzone: 600 x 300cm rondom

5033R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Piramide Klein
Kleine piramide van robinia liggers.
Klimmen - Natuurlijk spelen
Kleine piramide, bestaande uit diverse op elkaar gestapelde robinia liggers. Hierdoor vormt zich een kleine klimpiramide die uitdaagt tot het
beklimmen hiervan. Een leuk eenvoudig toestel voor reguliere en natuurlijke speelplekken.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 120 x 120 x 100cm
Maximale valhoogte: 100cm
Minimale valzone: 420 x 420cm

5034R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimpalen
Klimpalen, leuk voor natuurlijke als gewone speelplekken.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Klimpalen, leuke eenvoudige speeltoestellen voor het ontwikkelen van
een betere motoriek. Klimmen en balanceren helpen bij de ontwikkeling
van een kind en daarnaast is het ook gewoon een leuk toestel voor
zowel een natuurlijke als gewone speelplek.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Doorsnede x Hoogte: Ø 14/18 x 210cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: Ø 320cm

5048R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Stappaal
Stappalen, leuk als onderdeel van een balanceerparours.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Stappaal in combinatie met andere balanceertoestellen op te stellen als
een uitdagend balanceerparcours. Zowel op land als in het water toe te
passen. Bij toepassing als wateroversteek is een max. waterdiepte van
ca. 40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Doorsnede x Hoogte: Ø 18/20 x <40cm
Maximale valhoogte: <40cm
Minimale valzone: Ø 320cm

5048RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Stapstelt
Stapstelt, leuk als onderdeel van een balanceerparcours.
Natuurlijke spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Stapstelt in combinatie met andere balanceertoestellen op te stellen als
een uitdagend balanceerparcours. Zowel op land als in het water toe te
passen. Bij toepassing als wateroversteek is een max. waterdiepte van
ca. 40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Doorsnede x Hoogte: Ø 12/16 x 200cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: Ø 320cm

5048RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Steltenloop
Steltenloop, leuk als onderdeel van een balanceerparcours.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Steltenloop in combinatie met andere balanceertoestellen op te stellen
als een uitdagend balanceerparcours. Zowel op land als in het water toe
te passen. bij toepassing als waterovrsteek is een max. waterdiepte van
ca. 40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 32 x 210cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 332 x 600cm

5048RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Stapsteen
Stapsteen, leuk als onderdeel van een balanceerparours.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Stapsteen in combinatie met andere balanceertoestellen op te stellen
als een uitdagend balanceerparcours. Zowel op land als in het water toe
te passen. Bij toepassing als wateroversteek is een max. waterdiepte van
ca. 40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: Div. afmetingen
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: afm. zwerfkei 150cm rondom

5048RD

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Stekstelt
Stek stapstelt, leuk
balanceerparcours.

als

onderdeel

van

een

Natuurlijke spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Stek stapstelt in combinatie met andere balanceertoestellen op te stellen
als een uitdagend balanceerparcours. Zowel op land als in het water toe
te passen. Bij toepassing als wateroversteek is een max. waterdiepte van
ca. 40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Doorsnede x Hoogte: Ø 12/16 x 200cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: Ø 320cm

5048RE

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Balanceerparcours
Zelf samen te stellen balanceerparcours.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Balanceerparcours, zelf samen te stellen met bijvoorbeeld klimpalen,
stappalen, stapstelten, evenwichtsblak, steltenloop en zwerfkeien. De
standaardopstelling bestaat uit een steltenloop, 4st. stapstelten en 8st.
stappalen.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.t.b.

5048RA/D

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Balanceerparcours in het water
Zelf samen te stellen balanceerparcours, deels in het
water.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Balanceerparcours, zelf samen te stellen met bijvoorbeeld klimpalen,
stappalen, stapstelten, evenwichtsblak, steltenloop en zwerfkeien.
Zowel op het droge als in het water te plaatsen. Bij toepassing als
wateroversteeek is een max. waterdiepte van ca. 40cm. toegestaan, bij
stabiele bodem.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.t.b.

5048RA/D

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Canyonbrug
Canyonbrug klim en klautertoestel.
Natuurlijk spelen
Robinia hardhouten canyonbrug, voorzien van 2st. oploopboom, klimklauterstammen met looptouw, 2st. balanceerbalken met looptouw
en stappalen met looptouw. Het toestel vormt een brug naast twee
‘ravijnen’, waar door de maximum valhoogte van maximum 120cm,
zowel jonger als ouder naar hartelust kunnen klimmen en klauteren.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 950 x 250 x 300cm
Maximale valhoogte: <120cm
Minimale valzone: 1250 x 550cm

5056R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Springbokparcours
Springbok klim-, klauterparcours.
Natuurlijk spelen
Robinia hardhouten springbokparcours, voorzien van diverse klimen klauterelementen, waaronder een wiebelbrugje, stappalen en
balanceerbalken. Bij uitvoering van 2st. naast elkaar ook leuk te
gebruiken als wedstrijdparcours. De valzone kan variëren wanneer het
net iets meer in een cirkel geplaatst wordt. Dit kan in overleg.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 850 x 370 x 210cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 1350 x 570cm

5057R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Evenwichtsbalk 3m.
Evenwichtsbalk van 3 m. lang, leverbaar in diverse
opstellingen.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Evenwichtsbalk van 3 meter lang. In diverse afmetingen leverbaar
bijvoorbeeld gekoppeld als zigzag parcours of andere opstellingen
te plaatsen. Ook plaatsing onder een hellingshoek behoort tot de
mogelijkheden. Leverbaar in 16/18 of 20/25cm .

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 20 x 36cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 600 x 320cm

5066RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Evenwichtsbalk 4m.
Evenwichtsbalk van 4 m. lang, leverbaar in diverse
opstellingen.
Natuurlijk spelen - Balanceren
Evenwichtsbalk van 4 meter lang. In diverse afmetingen leverbaar
bijvoorbeeld gekoppeld als zigzag parcours of andere opstellingen
te plaatsen. Ook plaatsing onder een hellingshoek behoort tot de
mogelijkheden. Leverbaar in 16/18 of 20/25cm .

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 400 x 20 x 36cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 700 x 320cm

5066RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Balanceerstam met touw
Hellende balanceerstam met touwleuning.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Waterspeeltoestel
Evenwichtsbalk van 3 meter lang. In hellende hoek geplaatst en voorzien
van touwleuning. In diverse uitvoeringen leverbaar, bijvoorbeeld
gekoppeld als zigzag parcours of andere opstellingen. Hellingshoek is
in overleg te bepalen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 16 x <60cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 600 x 320cm

5067R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Over- en doorklimmuur
Over- en doorklimmuur, voorzien van (door-)klimnet en
(door-)klimmuur.
Klimmen - Balanceren
Robinia stapstelten voorzien van (door-)klimnet en playtec (door-)
klimwand met klimgrips en doorklimgat in de vorm van een silhouet.
Een leuk toestel als variatie in een balanceerparcours. Ook verkrijgbaar
als ‘doorklimnet’ of ‘doorklimwand’ los.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 280 x 48 x 220cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 580 x 350cm

5084R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Doorklimnet
Doorklimnet, voorzien van (door-)klimnet met staalkern.
Klimmen - Balanceren
Robinia stapstelten voorzien van (door-)klimnet met staalkern. Een leuk
toestel als onderdeel van een balanceerparcours. Ook verkrijgbaar als
‘doorklimwand’ los of combinatie ‘Over- en doorklimmuur’.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 150 x 48 x 220cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 450 x 350cm

5086R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Doorklimwand
Doorklimnet,
klimgrips.

voorzien

van

(door-)klimwand

met

Klimmen - Balanceren
Robinia stapstelen voorzien van playtec (door-)klimwand met klimgrips
en doorklimgat in de vorm van een silhouet. Een leuk toestel als
onderdeel van een balanceerparcours. Ook verkrijgbaar als ‘doorklimnet‘
los of combinatie ‘Over- en doorklimmuur’.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 150 x 48 x 220cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 450 x 350cm

5087R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Wiebelstap
Wiebelstap, zowel geschikt voor sport- als speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Wiebelstap sport- en speeltoestel, goed te plaatsen in zowel natuurlijke
als conventionele speelplekken. Daarnaast ook zeer geschikt voor
diverse behendigheidsparcoursen. Ideaal voor het ontwikkelen van de
motorieke vaardigheden.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 32 x 216cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 600 x 350cm

5090R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Junglebrug
Junglebrug, zowel geschikt voor sport- als speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Junglebrug sport- en speeltoestel, goed te plaatsen in zowel natuurlijke
als conventionele speelplekken. Daarnaast ook zeer geschikt voor
behendigheidsparcoursen op verschillende hoogtes. Ideaal voor het
ontwikkelen van de motorieke vaardigheden.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 400 x 120 x 250cm
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 700 x 420cm

5091R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Netbrug
Netbrug, zowel geschikt voor sport- als speelplekken.
Trimmen - Balanceren
Netbrug sport- en speeltoestel, goed te plaatsen in zowel natuurlijke
als conventionele speelplekken. Daarnaast ook zeer geschikt voor
behendigheidsparcoursen op verschillende hoogtes. Ideaal voor het
ontwikkelen van de motorieke vaardigheden.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 120 x 210cm
Maximale valhoogte: 40cm
Minimale valzone: 600 x 420cm

5092R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Oploopboom
Oploopboom met looptouw.
Natuurlijk spelen - Survival - Trimmen - Balanceren
De robinia hardhouten oploopboom is een stam, met daarin tredes
gezaagd, begeleid door een looptouw. Het toestel is zeer goed geschikt
voor avonturenroutes, maar ook als opgang tot een toestel of talud.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 150cm rondom

5093R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Stammentrap
Stammentrap voor het beklimmen van taluten.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Stammentrap voor het gemakkelijker opklimbaar maken van taluten en
verhogingen. Zorgt voor een vermindering van het weglopen van zand.
Ideaal in een natuurlijke speelomgeving en bij wandelpaden.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5095R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Dubbele balanceerbalk over water
Dubbele balanceerbalk met looptouw, voor over water.
Natuurlijk spelen - Survival - Balanceren
De dubbele balanceerbalk is vervaardigd uit robinia hardhout,
begeleid door een looptouw. Het toestel is zeer goed geschikt voor
avonturenroutes, als overgang over een sloot of waterpartijtje. Op deze
manier kunnen kinderen zich op een avontuurlijke manier voortbewegen
door een bos of (recreatie-)park.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 150cm rondom.

5096R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Touwparcours Stamplateau
Touwparcours met plateau’s rondom boomstammen.
Natuurlijk spelen - Klimmen - Balanceren
Touwparcours met vierkante plateau’s rondom bestaande bomen,
voorzien van stappalen, stapstelten, looptouw, zig-zag looptouw en
oploopboom. Plateau’s in andere vormen of een andere samenstelling
zijn mogelijk in overleg. Leuk als onderdeel van een avonturenroute, of
voor op een natuurlijke speelplek.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.t.b.

5097R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Driehoek klimcombinatie
Driehoek klimcombinatie,
klimelementen.

voorzien

van

diverse

Klimmen
Klimcombinatie in driehoek geplaatst, voorzien van robinia slalomwand,
klimnet, klimladder en klimtouwen met knopen. Een mooi toestel om
te klimmen en kleuteren, wat prima toe te passen is in een natuurlijke
speelomgeving of op een reguliere speelplek.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 350 x 256 x 270cm
Maximale valhoogte: 210cm
Minimale valzone: 810x 685cm

5099R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Dubbele klimwand
Klimwand, aan twee zijden voorzien van klimgrips.
Klimmen
Klimwand uitgevoerd in robinia met aan beide zijden klimgrips. Een leuk
toestel als onderdeel van een balanceerparcours, maar ook prima toe te
passen op een reguliere speelplek.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 185 x 16 x 220cm
Maximale valhoogte: 210cm
Minimale valzone: 490x 400cm

6000R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klim- klauter kwartet
Een relatief klein klim- en klautertoestel.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Het Robinia hardhouten klim- klauter kwartet is een klim- en
klautertoestel wat in een relatief kleine ruimte al veel speelwaarde kan
bieden. Het toestel bestaat uit één zijde met 2st. oploopbomen, zigzag
touwen, een balanceerbalk met boventouw en een strook stappalen. Dit
maakt het een uitdagend en toch natuurlijk speeltoestel geschikt voor
diverse soorten speelplekken.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Diameter x Hoogte: 200 x 200 x 210cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 500 x 500cm

6010R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Klimtoren met brandweerstang
De klimtoren is in de maten 99, 150 en 200cm verkrijgbaar.
Glijden - Klimmen
De klimtoren met brandweerstang
is vervaardigd uit Robinia
hardhout en bestaat uit een driehoekplateau met rvs brandweerstang,
toegankelijk via een een ladder en trapezium klimnet. Dit maakt het een
eenvoudig speel- klimtoestel, waar meerdere kinderen op een relatief
klein oppervlakte samen kunnen spelen.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 135 x 235 x 250cm
Maximale valhoogte: 99, 145 of 195cm
Minimale valzone: 500 x 475cm

6012R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimtoren 150 met glijbaan
De klimtoren met glijbaan met 2 beklimmogelijkheden.
Glijden - Klimmen
De klimtoren met glijbaan is vervaardigd uit Robinia hardhout en bestaat
uit een driehoekplateau met rvs glijbaan, toegankelijk via een een ladder
en trapezium klimnet. Dit maakt het een eenvoudig speel- klimtoestel,
waar meerdere kinderen op een relatief klein oppervlakte samen kunnen
spelen.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 220 x 435 x 280cm
Maximale valhoogte: 145cm
Minimale valzone: 800 x 520cm

6012RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimtoren met balanceerloop 150
De klimtoren met glijstsang en een balanceerloop tot aan
een paalplateau.
Glijden - Klimmen
De klimtoren met balanceerloop is vervaardigd uit Robinia hardhout en
bestaat uit een driehoekplateau met rvs glijstang, toegankelijk via een
ladder. Vanuit het driehoekplateau kun je met een balanceerbalk met
boventouw oversteken naar een paalplateau wat weer is voorzien van
een trapezium klimnet.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: 770 x 360 x 310cm
Maximale valhoogte: 145cm
Minimale valzone: 500 x 500cm

6015R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Meilali Klimwoud
Meilali Klimwoud, voorzien
klauterelementen op hoogte.

van

diverse

klim-

Klimmen
Het Meliai Klimwoud is een veelzijdig speeltoestel, waarbij op maximum
170cm hoogte geklommen en geklauterd kan worden. Het toestel is
voorzien van diverse speelelementen zoals een speelse wenteltrap,
een V-brug, een wiebelbrug, balanceerbalken met looptouw, zig-zag
palen balanceerbalen, een oplopend klim-hangnet in een punt en een
oploopboom met uitsparingen.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 1250 x 370 x 300cm
Maximale valhoogte: 185cm
Minimale valzone: 1550 x 670cm

6019R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Spinnenweb
Spinnenweb met een doorsnede van 300 cm.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Spinnenweb van 300cm doorsnede. Een toestel wat zowel geschikt is
voor Natuurlijke als conventionele speelplekken. Op dit toestel kunnen
kinderen hun motorieke vaardigheden ontwikkelen door te klimmen en
balanceren.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 300 x 60cm
Maximale valhoogte: 55cm
Minimale valzone: Ø 600cm

6020R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Mikado Rond
Mikado Rond Ø 400 cm.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Het toestel bestaat uit een wirwar aan robinia palen die de mikado
tot een uitdagend toestel maken om op te balanceren en klimmen.
Dit toetsel draagt bij aan het ontwikkelen van de motoriek en het
coördinatievermogen. Het toestel is ook leverbaar in 300cm doorsnede
of ovale uitvoering.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 400 x 200cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: Ø 700cm

6021R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Mikado Ovaal
Mikado Ovaal 600 x 300 cm.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Het toestel bestaat uit een wirwar aan robinia palen welke de mikado
tot een uitdagend toestel maken om op te balanceren en klimmen.
Dit toestel draagt bij aan het ontwikkelen van de motoriek en het
coördinatievermogen. Het toestel is ook leverbaar in ronde variant van
300 en 400 cm doorsnede.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 600 x 300 x 200cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 900 x 600cm

6022R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klauterklim 3 st.
Klauterklim, leverbaar in verschillende afmetingen.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Klauterklim speeltoestel bestaat uit 3 aan elkaar bevestigde
boomstammen. Zeer geschikt voor Natuurlijk spelen maar ook
voor conventionele speelplekken. Door te balanceren en klimmen
ontwikkelen kinderen hun motoriek en coördinatievermogen.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 150cm rondom

6023RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klauterklim
Klauterklim, leverbaar in verschillende afmetingen.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Klauterklim speeltoestel bestaat uit aan elkaar bevestigde
boomstammen. Zeer geschikt voor Natuurlijk spelen maar ook voor
conventionele speelplekken. Door te balanceren en klimmen ontwikkelen
kinderen hun motoriek en coördinatievermogen. Uitgevoerd met 5
stammen en 2 meertakken
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: Div. afmetingen
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 150cm rondom

6023RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Peuterstap
Peuterstap mini klauterparcours.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
De Peuterstap is een robinia speeltoestel voor de aller kleinste, om
balanceren en klauteren. Het toestel draagt bij aan het ontwikkelen van
de motoriek en het coördinatievermogen. Geschikt voor zowel reguliere
als natuurlijke speelplekken.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 285 x 140 x 220cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 585 x 440cm

6024R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Enterstam
Stam met enterringen tussen 2st. paalplateau’s.
Klimmen - Natuurlijk spelen
Robinia hardhouten enterstam met rvs enterringen, gemaakt tussen
2 paalplateau’s. Een leuk eenvoudig klimtoestel voor een reguliere of
natuurlijke speelplek, maar ook voor een avonturenroute.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 80 x 250cm
Maximale valhoogte: <150cm
Minimale valzone: 600 x 380cm

6027R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Spiderklim
Spiderklim, klim- en klauterparcours met diverse
spelelementen.
Natuurlijk spelen - Balanceren - Klimmen
Het spiderklim speeltoestel is een klim- en klauterparcours met een
max. plateauhoogte van 170cm, voorzien van klimladder, klimpaal,
looptouw, enterringen, hangnet en glijpaal. Geschikt om al balancerend
en klimmend de motoriek en het coördinatievermogen te ontwikkelen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 450 x 400 x 350cm
Maximale valhoogte: 170cm
Minimale valzone: 750 x 700cm

6049R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Zit- en klimstammen
Inlands eiken zit- en klimstammen.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Zit- en klimstammen van inlands eiken, ingekeept ten behoeve van
het opklimmen tot het zitplateau. Een erg leuke speelelementen voor
op natuurlijke speellocaties en groene schoolpleinen. Ook leuk om te
plaatsen op een uitzichtpunt, bijvoorbeeld bij een rivier.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 60/80 x 300cm
Maximale valhoogte: 220cm
Minimale valzone: 200cm rondom

6201N

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimboom 400
Inlands eiken klimboom, ontdaan van het schors.
Natuurlijk spelen - Klimmen
Inlands eiken klimboom, ontdaan van het schors om schimmelvorming
zoveel mogelijk te voorkomen. Een erg leuk speelelement voor op
natuurlijke speellocaties en groene schoolpleinen. Ook leverbaar in
andere lengtes of in robinia hardhout.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Diameter x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 150cm rondom

6202N

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Driekhoeksplateau kleuterklim
Driehoeksplateau speelhuisje met klimnet en enkele
andere speelelementen.
Speelhuisje - Balanceren - Klimmen - Glijden
Het driehoeksplateau kleuterklim heeft een plateauhoogte van 120cm.
Het toestel is voorzien van een speelhuisje, trap, winkeltje, glijstang en
klimnet. Dit maakt het een leuk en divers klim- speeltoestel, waarop
kinderen van diverse leeftijden uitdagend kunnen spelen.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 480 x 200 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 210cm
Minimale valzone: ca. 700 x 500cm

5013R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Driehoeksplateau Y-klim
Driehoeksplateau met dak en diverse speelmogelijkheden
in Y-vorm aan het toestel.
Speelhuisje - Balanceren - Klimmen - Glijden
Het driehoeksplateau Y-klim heeft een plateauhoogte van 120cm. Het
toestel is voorzien van een speelhuisje, trap, winkeltje, glijstang, klimnet,
loopbalk met touw, en oploopboom. Dit maakt het een leuk en divers
klim- speeltoestel.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 680 x 330 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 210cm
Minimale valzone: ca. 1000 x 650cm

5014R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Driekhoeksplateau kleuter-doorklim
Driehoeksplateau
speelmogelijkheden.

speelhuisje

met

diverse

Speelhuisje - Balanceren - Klimmen - Glijden
Het driehoeksplateau kleuter-doorklim heeft een plateauhoogte van
120cm. Het toestel is voorzien van een speelhuisje, trap, winkeltje,
glijstang, klimnet, en (door-)klimwand. Dit maakt het een leuk en divers
klim- speeltoestel.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 650 x 200 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 210cm
Minimale valzone: ca. 900 x 500cm

5016R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Speelhuisje met glijbaan combi enkel
Het speelhuisje is voorzien een dak, trap, metalen
glijbaan, klimwand, winkeltje, zitbankje en schommel.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden - Schommelen
Het speelhuisje met glijbaan combi enkel heeft een plateauhoogte
van 120cm. Het toestel bestaat uit een speelhuisje met dak, voorzien
van trap, metalen glijbaan, klimwand, winkeltje, zitbankje en enkele
schommel. Naast een enkele schommel is er ook de optie voor een
dubbele schommel of een vogelnest om het speelplezier te vergroten.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 460 x 420 x 300cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: ca. 810 x 620cm

5004RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Driekhoeksplateau Combi met dak
Speelhuisje
met
dakje,
vogelnestschommel.

(brede)

glijbaan

en

Speelhuisje - Schommelen - Glijden - Inclusive play
Het driehoeksplateau Combi heeft een plateauhoogte van 120cm. Het
toestel is voorzien van een speelhuisje met dak, (luie) trap, glijbaan en
vogelnestschommel Ø95 0f 120cm. Dit maakt het een leuk en divers
speeltoestel, waarop kinderen van diverse leeftijden samen kunnen spelen. Het toestel is ook leverbaar met brede glijbaan.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 600 x 350 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 140cm
Minimale valzone: ca. 800 x 730cm

5007R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Driehoeksplateau Combi
Speelhuisje met (brede) glijbaan en vogelnestschommel.
Speelhuisje - Schommelen - Glijden - Inclusive play
Het driehoeksplateau Combi heeft een plateauhoogte van 120cm. Het
toestel is voorzien van een speelhuisje zonder dak, (luie) trap, glijbaan
en vogelnestschommel Ø95 of 120cm. Dit maakt het een leuk en divers
speeltoestel, waarop kinderen van diverse leeftijden samen kunnen
spelen. Het toestel is ook leverbaar met brede glijbaan.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 600 x 350 x 270cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: 800 x 730cm

5008R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Samsam belevingsfort
Rolstoeltoegankelijk
speelelementen.

combinatietoestel

met

diverse

Speelhuisje - Zandspelen - Glijden - Educatief - Inclusive play
Het Samsam belevingsfort is deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers
en kinderen die slecht ter been zijn. Het toestel heeft maximum
plateauhoogte van 110cm en is voorzien van een speelhuisje, luie
hellingbaan, zandspeelelementen, telraam, luie trap, klimnetje en
glijbaan. Dit maakt het een toegankelijk en divers speeltoestel.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 945 x 435 x 335cm
Maximale valhoogte: ca. 110cm
Minimale valzone: ca. 1240 x 760cm

5019R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Peutercombi wijsneus
Peutertoestel met glijbaantje en enkele speelelementen
voor de allerkleinste.
Speelhuisje - Glijden - Educatief - Inclusive play
De Peutercombi Wijsneus is een combinatietoestel voor de aller kleinste.
Het toestel heeft maximum plateauhoogte van 40cm en is voorzien van
een plateau, hellingbaan, winkeltje, telraam, schoolbord en glijbaan.
Dit maakt het een toegankelijk en divers speeltoestel, ideaal voor een
peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 330 x 195 x 150cm
Maximale valhoogte: < 60cm
Minimale valzone: ca. 630 x 500cm

5052R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Peutercombintie Wijsneus (met winkeltje)
Peutertoestel met glijbaantje en enkele speelelementen
voor de allerkleinste.
Speelhuisje - Glijden - Educatief - Inclusive play
De Peutercombi Wijsneus is een combinatietoestel voor de aller kleinste.
Het toestel heeft maximum plateauhoogte van 40cm en is voorzien van
een plateau, hellingbaan, winkeltje, schoolbord en glijbaan. Dit maakt het
een toegankelijk en divers speeltoestel, ideaal voor een peuterspeelzaal
of buitenschoolse opvang.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 270 x 180 x 150cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 570 x 480cm

5052RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Peutercombintie Wijsneus
Peutertoestel met glijbaantje en krijtbord voor de
allerkleinste.
Speelhuisje - Glijden - Educatief - Inclusive play
De Peutercombi Wijsneus is een combinatietoestel voor de aller kleinste.
Het toestel heeft maximum plateauhoogte van 40cm en is voorzien van
een plateau, hellingbaan, schoolbord en glijbaan. Dit maakt het een
toegankelijk en divers speeltoestel, ideaal voor een peuterspeelzaal of
buitenschoolse opvang.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 190 x 180 x 150cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 490 x 480cm

5052RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Duoplateau hellingbaan glijbaan
Duoplateau 90 en 120cm hoog, met hellingbaan,
brandweerpaal en glijbaan.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Robinia hardhouten duoplateau op de hoogtes 90 en 120cm. Het
toestel is toegankelijk via een hellingbaan met touw en je kunt er weer
vanaf d.m.v. een brandweerpaal en glijbaan. Voor de glijbaan is er de
keuze uit polyester en rvs.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte:
Maximale valhoogte:
Minimale valzone:

6039R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Klimfort Cerberus
Cerberus klimfort met 3 torens en diverse klim en
speelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het Klimfort Cerberus heeft een maximum plateauhoogte van 150cm.
Het toestel is voorzien van 2 plateaus met dak en 1 zonder, een
klimwand, glijpaal, netbrug, ladder, plateaubrug, glijbaan en klimnet.
Dit maakt het een groot en uitdagend toestel, waarin naar hartelust
gespeeld kan worden. Hierbij wordt ook uitgedaagd tot rollenspel.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 660 x 610 x 370cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 1050 x 950cm

6038R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

ROBINIA SPEELTOESTELLEN | 53

Jungleklim 1200
Jungleklim 1200 met verschillende klim en balanceer
elementen.
Balanceren - Klimmen
De Jungleklim 1200 heeft een plateauhoogte van 120cm. Het toestel
is voorzien van een schuine klimwand, junglebrug, 2 plateaus en een
oploopstam. Dit toestel is zowel te gebruiken als speeltoestel als
survival- en/of trimtoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 900 x 150 x 400cm
Maximale valhoogte: 140cm
Minimale valzone: 1200 x 450cm

6040R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Enterklim 1200
Enterklim 1200 met verschillende klim, enter en balanceer
elementen.
Duikelen
De Enterklim 1200 heeft een plateauhoogte van 120cm. Het toestel is
voorzien van trapezium klimnet, enterbrug, 2 plateaus, een laddertrap
en hellingrek. Het toestel is zowel te gebruiken als speeltoestel als
survival- en/ of trimtoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 900 x 150 x 400cm
Maximale valhoogte: 170cm
Minimale valzone: 1200 x 450cm

6041R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Jungleklim met glijbaan
Jungleklim balanceer en klimtoestel met glijbaan.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De Jungleklim met glijbaan heeft een maximum plateauhoogte van
170cm. Het toestel is voorzien van trapezium klimnet, junglebrug, 3
plateaus, een glijpaal, stammentrap, glijbaan en oploopboom. Dit toestel
is zowel te gebruiken als speeltoestel als survival- en/ of trimtoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 840 x 610 x 400cm
Maximale valhoogte: ca. 170cm
Minimale valzone: ca. 1140 x 910cm

6042R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Palenvesting klimslalom
Palenvesting speelparcours met diverse speelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De palenvesting heeft een plateauhoogte van 170cm. Het toestel is
voorzien van klimwand, junglebrug, 2 plateaus, paalplateau, dubbele
glijstang, laddertrap, 2 trapezium klimnetten, looptouw en loopblak.
Dit toestel is zowel te gebruiken als speeltoestel als survival- en/of
trimtoestel.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 770 x 600 x 400cm
Maximale valhoogte: ca. 170cm
Minimale valzone: ca. 1070 x 900cm

6043R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Palenfort stap en glij
Palenfort speelparcours met diverse spelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het palenfort heeft een plateauhoogte van 170cm. Het toestel is
voorzien van trapezium klimnet, plateaubrug, 2 plateaus, glijbpaal,
dubbele glijstang en een oploopboom. Dit toestel is zowel te gebruiken
als speeltoestel als survival- en/of trimtoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 920 x 470 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 175cm
Minimale valzone: ca. 1220 x 770cm

6044R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Palenfort stap, glij en klim
Palenfort speelparcours met diverse spelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het palenfort heeft een plateauhoogte van 150cm. Het toestel is
voorzien van trapezium klimnet, plateaubrug, 2 plateaus, glijbaan (rvs of
polyester), klimnet en een oploopboom. Dit toestel is zowel te gebruiken
als speeltoestel als survival- en/of trimtoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 730 x 510 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 175cm
Minimale valzone: ca. 1070 x 835cm

6044RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Palenvesting klauterstap
Palenvesting speelparcours met diverse speelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De Palenvesting heeft een plateauhoogte van 170cm. Het toestel is
voorzien van trapezium klimnet, plateaubrug, 2 plateaus, paalplateau,
glijpaal, dubbele glijstang, klimwand, klimpalen, hangnet, looptouw en
een oploopboom. Toestel is te gebruiken als speel- en survivaltoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 870 x 650 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 175cm
Minimale valzone: ca. 1170 x 950cm

6045R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Palenvesting klimstap
Palenvesting speelparcours met diverse speelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De palenvesting heeft een plateauhoogte van 170cm. Het toestel is
voorzien van klimwand, plateaubrug, 2 paalplateaus, plateau, huisje,
dubbele glijstang, hangnet, trapezium klimnet, 2 looptouwen, loopbalk,
en oploopboom. Toestel is te gebruiken als speel- en survivaltoestel.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 850 x 670 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 175cm
Minimale valzone: ca. 1150 x 970cm

6046R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Palenvesting CS
Palenvesting speelparcours met diverse klim-, kleuter en
glijmogelijkheden.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De palenvesting heeft een plateauhoogte van 170m. Het toestel is
voorzien van trapesium klimnet, enterringen, 2 paalplateaus, plateau,
huisje zonder dak, dubbele glijstang, klimladder, klimpaal, 2 klimtouwen
met knopen, loopbalk, en oploopboom. Toestel is te gebruiken als speelen survivaltoestel.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 680 x 1150 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 175cm
Minimale valzone: ca. 1100 x 1500cm

6052R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Palenfort klimwaaier
Palenfort klimwaaier met diverse klim-, kleuter en
glijmogelijkheden.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het palenfort Klimwaaier heeft een plateauhoogte van 170cm. Het
toestel is voorzien van 2 trapesium klimnetjes, glijpaal, looptouw, 1
paalplateau, een huisje met dak, dubbele glijstang en in waaier geplaatst
klimnet, klimwand en kliimbalken. Toestel is te gebruiken als speel- en
survivaltoestel.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 585 x 568 x 400cm
Maximale valhoogte: ca. 210cm
Minimale valzone: ca. 900 x 800cm

6056R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Palenfort Ascend
Palenfort Ascend met diverse klim en glij elementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het palenfort Ascend heeft een plateauhoogte van 120cm. Het toestel
is voorzien van dubbele klimwand, klimnet, paalplateau, speelhuisje,
glijbaan, glijstang, 2st. trapezium klimnet en looptouw. Een erg leuk
klimtoestel voor bijvoorbeeld schoolpleinen en in de openbare ruimte,
waarbij er naar hartelust geklommen en gegleden kan worden.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 590 x 540 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 210cm
Minimale valzone: ca. 840 x 935cm

6057R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Nero Klim- klauterfort
Nero Klim- klauterfort met diverse klim, glij en
speelelementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het Nero klim- klauterfort heeft drie plateau’s met een hoogte van
120 tot 150cm. Het toestel is voorzien van dubbele klimwand met
klimtouwen, een spiderklimnet, glijbaan, boogtrap, trapezium klimnet
en trap. Een divers klimtoestel met diverse uitdagende speelelementen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 800 x 850 x 370cm
Maximale valhoogte: 220cm
Minimale valzone: 1150 x 1150cm

6058R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Mowgli Klim- klauterparcours
Mowgli Klim- klauterparcours met
-klauterelementen en een glijbaan.

diverse

klim,

Balanceren - Klimmen - Glijden
Het Mowgli klim- klauterparcours heeft twee plateau’s met een hoogte
van 120 tot 170cm en een paalplateau met glijstang. Het toestel is
voorzien van een looptouw, wiebelbrug, oploopboom, klimnet en mini
mikado. Een divers klimtoestel met een natuurlijke uitstraling, wat
speelmogelijkheden biedt voor verschillende kinderen tegelijk.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 920 x 610 x 350cm
Maximale valhoogte: ca. 170cm
Minimale valzone: 1220 x 930cm

6059R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Cebinae Enterbalans
Cebinae Enterbalans, voorzien van looptouw en enterbalk.
Balanceren - Klimmen
De Cebinae Enterbalans is een kleiner klim- klauterparcourtje,
bestaande uit 3st. paalplateau’s met een hoogte van <60cm, voorzien
van een looptouw en enterbalk met rvs enterringen. Afmetingen
afhankelijk van in welke lijn/hoek het toestel geplaatst wordt.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 600 x 250 x 240cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 150cm rondom

6060R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Bonobo balanceerparcours
Bonobo bananceerparcours, voor divers en uitdagend
klimmen en klauteren, toegestaan op gras.
Balanceren - Klimmen - Glijden
Het Bonobo klim- klautertoestel is een veelzijdig speeltoestel voorzien
van diverse speelelementen zoals balanceerbalken, balanceertouw,
enterbrug, een wiebelbrug, wiebelstap, zig-zag palen en een hangnet.
Via de diverse elementen kunnen diverse kinderen gelijktijdig op het
toestel spelen, waarbij ze door samenwerken of competitie het toestel
kunnen doorkruisen.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 730 x 435 x 300cm
Maximale valhoogte: ca. <100cm
Minimale valzone: ca.1030 x 735cm

6061R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Zeshoek Entercombi
Zeshoek Entercombi, voorzien van diverse klim en glij
elementen.
Balanceren - Klimmen - Glijden
De Zeshoek Entercombinatie bestaat uit een robuste zeshoek speeltoren
van ca. 340cm hoogte en een plateau van 120cm hoogte, voorzien
van een wiebelbrug als opgang, een glijbaan en klimwand. Vanuit deze
speeltoren kun je via een entertoestel door naar een driehoekplateau
met glijpaal en trapezium klimnetje.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: ca. 650 x 525 x 340cm
Maximale valhoogte: ca. <150cm
Minimale valzone: ca. 1000 x 875cm

6067R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Zandbak robinia paaltjes
Zandbak van robinia rondhouten paaltjes.
Natuurlijk spelen - Zandspelen
Zandbak gemaakt van robinia paaltjes die in een speelse verspringende
hoogte van elkaar worden geplaatst. Uit te voeren in diverse afmetingen,
met diepte van max. 60cm. Wij adviseren de bodem te voorzien van een
scheidende laag zoals antiworteldoek of betontegels.

Alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale diepte: 60cm
Minimale valzone: N.t.b.

5072R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zandbak rondhout
Zandbak van robinia rondhout.
Natuurlijk spelen - Zandspelen
Zandbak gemaakt van robinia staanders, schaaldelen en met rand van
robinia rondhout. Uit te voeren in diverse afmetingen, met diepte van
max. 60cm. Wij adviseren de bodem te voorzien van een scheidende
laag zoals antiworteldoek of betontegels.

Alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale diepte: 60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5073R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zand- en waterspeeltoestel Pertoeti

Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Het water- en zandspeeltoestel Pertoeti is gemaakt van robinia
hardhout en voorzien van een pomp op grondwater of leidingnet. Het
toestel bevat standaard een zeshoek zandspeeltafel en draaisluis met
hpl bodemplaat, 3st. gootjes van ca. 10cm, waarvan 1 met stoppen en 1
gootje van 50cm. Ook rolstoelvriendelijk te plaatsen.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 380 x 215 x 130cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 680 x 515cm

5074R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Zandbak planken
Zandbak van robinia schaaldelen.
Natuurlijk spelen - Zandspelen
Zandbak gemaakt van robinia staanders, schaaldelen en met rand van
robinia schaaldelen. Uit te voeren in diverse afmetingen, met diepte van
max. 60cm. Wij adviseren de bodem te voorzien van een scheidende
laag zoals antiworteldoek of betontegels.

Alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale diepte: 60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5075R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zandspeeltafel Rechthoekig

Natuurlijk spelen - Zandspelen - Inclusive play
Zandspeeltafel rechthoekig, gemaakt van robinia hardhouten onderstel
voorzien van een trespa blad. Leverbaar in diverse afmetingen. De
zandspeeltafel maakt het spelen leuker en beperkt het eruit spelen van
zand. Ook mogelijk in rolstoeltoegankelijke uitvoering.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5076RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Zandspeeltafel rond

Natuurlijk spelen - Zandspelen - Inclusive play
De Zandspeeltafel rond is gemaakt van robinia hardhouten onderstel
voorzien van een trespa blad. Leverbaar in diverse afmetingen. De
zandspeeltafel maakt het spelen leuker en beperkt het eruit spelen van
zand. Ook mogelijk in rolstoeltoegankelijke uitvoering.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5076RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Zandspeeltafel Vierkant

Natuurlijk spelen - Zandspelen - Inclusive play
De Zandspeeltafel vierkant is gemaakt van robinia hardhouten onderstel
voorzien van een trespa blad. Leverbaar in diverse afmetingen. De
zandspeeltafel maakt het spelen leuker en beperkt het eruit spelen van
zand. Ook mogelijk in rolstoeltoegankelijke uitvoering.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5076RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Zandspeeltafel Zeshoek

Natuurlijk spelen - Zandspelen - Inclusive play
De Zandspeeltafel zeshoek is gemaakt van robinia hardhouten onderstel
voorzien van een trespa blad, met of zonder robinia randen. Leverbaar
in diverse afmetingen. De zandspeeltafel maakt het spelen leuker en
beperkt het eruit spelen van zand. Ook mogelijk in rolstoeltoegankelijke
uitvoering.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: N.v.t.

5076RD

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Zeshoek water -en zandspeeltafel met gootjes

Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Robinia hardhouten zeshoek zandspeeltafel met 3st. gootjes van ca.
100cm. Een eenvoudige water- en zandspeeltafel waarbij kinderen
zelf met emmertjes water er naartoe kunnen dragen om te spelen.
Eventueel is het toestel ook aan een pomp te plaatsen. Bij plaatsing
op een toegankelijke ondergrond en op minimaal 80cm hoogte, is het
toestel ook geschikt voor mindervalide.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 300 x 60cm
Maximale valhoogte: 60cm
Minimale valzone: Ø 600cm

5077R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Water- en zandspeeltoestel klein

Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Het water- en zandspeeltoestel klein is gemaakt van robinia hardhout
met trespa bodemplaat. Het toestel bestaat uit 4st. gootjes en
een zeshoek water- en zandspeeltafel. Toestel wordt geleverd met
hoogwaardige vorstbestendige pomp op grondwater of een pomp op
leidingnet. Ook mogelijk in rolstoeltoegankelijke uitvoering.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 380 x 280 x 130cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 680 x 580cm

5078RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Water- en zandspeeltoestel groot

Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Het water- en zandspeeltoestel groot is gemaakt van robinia hardhout
met trespa bodemplaten. Het toestel is leverbaar in diverse afmetingen
met de keuze uit verschillende speelelementen. Toestel wordt
geleverd met hoogwaardige vorstbestendige pomp. Ook mogelijk in
rolstoeltoegankelijke uitvoering.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 150cm rondom

5078RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Water- en zandspeeltoestel Achelous

Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Het water- en zandspeeltoestel groot is gemaakt van robinia hardhout
met trespa bodemplaten. Het toestel is leverbaar in diverse afmetingen
met de keuze uit verschillende speelelementen. Toestel wordt
geleverd met hoogwaardige vorstbestendige pomp. Ook mogelijk in
rolstoeltoegankelijke uitvoering.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 365 x 350 x 130cm
Maximale valhoogte: <100cm
Minimale valzone: 665 x 650cm

5078RC

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Zandmijn Festijn
Zandmijn Festijn zandspeeltoestel.
Zand- en Waterspelen - Inclusive play
Het Zandmijn Festijn bestaat uit 2 zeshoek zandspeeltafels, een
zandtakel, zandrad, gootje en zandtransportkabel. Het toestel
wordt geplaatst met hardhouten vlonder of rubbertegels tussen de
zandspeeltafels, om het samen spelen tussen kinderen te bevorderen,
ongeacht een eventuele beperking.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: 150cm rondom

5079R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Zandmijn Glij Festijn
Zandmijn Glij Festijn zandspeeltoestel, met glijbaan.
Zandspelen - Glijden
Het Zandmijn Glij Festijn bestaat uit een speelhuisje met 2 plateau’s,
een zandtakel, zandgootje, zandtransportkabel en een glijbaan. Het is
een compact toestel wat vooral geschikt is voor de kleinere kinderen.
Het biedt zowel de mogelijkheid tot constructief spel, als glijden en
fantasiespel.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 500 x 205 x 140cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 835 x 660cm

5080R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Zandmijnfestijn klein
Zandmijnfestijn klein zandspeeltoestel.
Zandspelen
Het Zandmijnfestijn Klein bestaat uit 2 gekoppelde zeshoek zandspeeltafels, een zandtakel en zandrad. Het is een compact toestel wat vooral
geschikt is voor de kleinere kinderen, maar bij plaatsing op de juiste
hoogte ook voor kinderen met een beperking.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: N.t.b.

5081R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Trekvlot
Trekvlot met touw en aanlegstijgers.
Natuurlijk spelen - Zand- en Waterspelen
Het trekvlot is een speelse manier om het water over te steken, door
alleen of samen het vlot naar de andere kant te trekken. Let er bij de
aanschaf van dit toestel op dat de gekozen locatie zowel in het natte als
droge seizoen voldoende water bevat, met een max. waterdiepte van ca.
40cm. toegestaan, bij stabiele bodem.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6009R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Gethematiseerd
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Peuterglijbaan zeehond
Peuterglijbaantje met lhelling in de vorm van een zeehond.
Glijden - Gethematiseerd
Peuterglijbaantje in de vorm van een zeehond. Voorzien van hellingbaan
die eenvoudig toegankelijk is voor de aller kleinste of kinderen die slechter
ter been zijn. Uitgevoerd in robinia hardhout, met een RVS glijbaan.

Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 150 x 55 x 100cm
Maximale valhoogte: 64cm
Minimale valzone: 620 x 355cm

5050R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Peuterschommel Philo
Enkele peuterschommel,
bladdecoratie.

met

flexibel

zitje

en

Schommelen - Gethematiseerd
Enkele peuterschommel, voorzien van flexibel peuterzitje met de
ophanging op 130cm. Een eenvoudig toestel waarop de jongere
kinderen veel plezier beleven. Erg geschikt voor speelplekken met
minder beschikbare ruimte.

Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 155 x 16 x 180cm
Maximale valhoogte: 90cm
Minimale valzone: 300 x 155cm

6002RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speeltrein
Robinia hardhouten speeltrein, voor peuters en kleuters,
te combineren met 1 of meerdere wagons..
Gethematiseerd
De Speeltrein Robinia is een klassiek maar toch tijdloos speeltoestel, wat
voor veel kinderen een leuke prikkel is voor de fantasie. Het treinstel is
voorzien van een kunststoffen stuurtje waarmee de stoom opgevoerd
kan worden en enkele knoppen, waarmee een kind in zijn verbeelding
met de trein door het gehele land kan reizen.
Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 170 x 70 x 120cm
Maximale valhoogte: 60cm
Minimale valzone: 470 x 370 cm

6004R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Speelwagon met bankjes
Robinia hardhouten speelwagon, voor peuters en kleuters, te combineren met de speeltrein en andere wagon.
Gethematiseerd
De Speelwagon met bankjes Robinia is een klassiek maar toch tijdloos
speeltoestel, wat voor veel kinderen een leuke prikkel is voor de
fantasie. Wanneer dit samen met de Speeltrein geplaatst wordt, is het
een mooi toestel waarmee een kind in zijn verbeelding met de trein door
het gehele land kan reizen.
Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 140 x 70 x 42cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 440 x 370cm

6005RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speelwagon transport
Robinia hardhouten speelwagon, voor peuters en kleuters, te combineren met de speeltrein en andere wagon.
Speelhuisje - Gethematiseerd
De Speelwagon transport Robinia is een klassiek maar toch tijdloos
speeltoestel, wat voor veel kinderen een leuke prikkel is voor de fantasie. Wanneer dit samen met de Speeltrein geplaatst wordt, is het een
mooi toestel waarmee een kind in zijn verbeelding met de trein door het
gehele land kan reizen.
Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 140 x 70 x 42cm
Maximale valhoogte: < 60cm
Minimale valzone: 440 x 370cm

6005RB

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Piratenschip
Het Robinia hardhouten piratenschip is een midden tot
groot speeltoestel wat meteen aantrekt en de fantasie
Gethematiseerd
Het toestel bevat 2 klimnetten, 2 loopbalken met boventouw, een klimwand, driehoek speelkajuit met roer, verrekijker, glijbaan en oploopboom. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt
uit tot fantasie en rollenspellen. Dit maakt het een erg leuk toestel voor
kinderen van diverse leeftijden, waarbij er genoeg ruimte is om met
meerdere kinderen samen te spelen.
Leeftijd: van 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 850 x 400 x 400cm
Maximale valhoogte: <150cm
Minimale valzone: 1150 x 800cm

6008R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Speelboot klein
Robinia hardhouten speelboot, voor peuters en kleuters.
Gethematiseerd
Robinia speelboot klein, voorzien van 3st. zitbankjes, een decoratief
anker en naambordje. Het toestel spreekt tot de verbeelding van
kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg leuk toestel
vooral voor de kleinere kinderen. Plaatsing op bestrating is toegestaan.

Leeftijd: van 1 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 120 x 60cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 550 x 420cm

6011R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speelboot klein zandbak
Robinia hardhouten speelwagon, voor peuters en kleuters, te combineren met de speeltrein en andere wagon.
Speelhuisje - Gethematiseerd
Robinia speelboot klein, voorzien van zitbankje, mast met zandtakel,
een decoratief anker en naambordje. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg
leuk toestel vooral voor de kleinere kinderen. Plaatsing op bestrating is
toegestaan, waarbij deze met zand gevuld wordt, of als toestel in een
grotere zandbak.
Leeftijd: van 1 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 120 x 210cm
Maximale valhoogte: < 60cm
Minimale valzone: 550 x 420cm

6011RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Koekenbakkerij Robinia
Koekenbakkerij zandspeeltoestel, vervaardigd uit Robinia
hardhout.
Gethematiseerd
Robinia hardhouten zandspeelkeukentje voor de echte koekenbakkers,
uitgevoerd met robinia werkblad en voorpaneel. Het toestel is voorzien
van een zandtakel, zand swing en decoratieve kookpitjes, oven en knoppen. Een erg leuk toestel voor sensorisch spel en rollenspel, vooral voor
de allerkleinste. Ook leverbaar met HPL werkblad en voorpaneel.
Leeftijd: van 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 90 x 200cm
Maximale valhoogte:100cm
Minimale valzone: 500 x 390cm

6028R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Koekenbakkerij Robinia / HPL
Koekenbakkerij zandspeeltoestel, vervaardigd uit Robinia
hardhout, met HPL elementen.
Gethematiseerd
Robinia hardhouten zandspeelkeukentje voor de echte koekenbakkers,
uitgevoerd met HPL werkblad en voorpaneel. Het toestel is voorzien van
een zandtakel, zand swing en decoratieve kookpitjes, oven en knoppen.
Een erg leuk toestel voor sensorisch spel en rollenspel, vooral voor de
allerkleinste. Ook leverbaar met Robinia werkblad en voorpaneel.
Leeftijd: van 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 200 x 90 x 200cm
Ophanging zitje:100cm
Minimale valzone: 500 x 390cm

6028RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Speeltractor
Robinia speeltractor met glijbaan.
Speelhuisje - Glijden - Gethematiseerd
Robinia speeltractor met glijbaan, stuurtje, trapje en schuilhut onder
de motorkap. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen
en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg leuk toestel
vooral voor de kleinere kinderen . Normaal uitgevoerd in naturel
robinia hardhout, maar thematisering bestaat tot de mogelijkheden.
Leeftijd: van 3 - 12 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 360 x 350 x 165cm
Maximale valhoogte: 90cm
Minimale valzone: 700 x 560cm

6053R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Speelboot
Robinia hardhouten speelboot op ware grootte.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden - Gethematiseerd
Robinia speelboot met schuilhut in de boeg en onder het dek, glijbaan,
helling klimwand, trap, klimwand, loopbrug met touw, klimnetten,
scheepsstuur en praatpaal. Het toestel spreekt tot de verbeelding van
kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen. Een erg leuk toestel
voor kinderen van diverse leeftijden. Ook leverbaar met rvs glijbaan.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 850 x 400 x 275cm
Maximale valhoogte: 125cm
Minimale valzone: 1150 x 800cm

6054R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Olifant
Robinia speelolifant op ware grootte.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden - Gethematiseerd
Robinia speelolifant op ware grootte gebouwd. Het toestel bevat een
schuilhut in en onder het toestel, een zitbankje, glijbaan, trapezium klimnet,
laddertrap, hellingbrug, klimklossen en glijpaal. Het toestel spreekt tot
de verbeelding van kinderen en nodigt uit tot fantasie en rollenspellen.
En zeg nou zelf, wie wil er nu niet van de slurf van een olifant glijden?
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 765 x 250 x 250cm
Maximale valhoogte: 180cm
Minimale valzone: 1165 x 550cm

6062R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

JSF Speelvliegtuig
Het JSF Speelvliegtuig op ware grootte.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden - Gethematiseerd
Robinia speelvliegtuig op schaal nagebouwd van het JSF
gevechtsvliegtuig. Het toestel bevat een klimwand, glijbaan, en diverse
klimnetten. Het toestel spreekt tot de verbeelding van kinderen en nodigt
uit tot fantasie en rollenspellen. Droomde jij als kind ook niet van vliegen?

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 700 x 450 x 260cm
Maximale valhoogte: 175cm
Minimale valzone: 1135 x 750cm

6063R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Kippenhok zandspeelhuisje
Kippenhok zandspeelhuisje, voor gethematiseerd spel en
zandspelen.
Zand- & waterspelen - Gethematiseerd
Het kippenhok zandspeelhuisje (plateauhoogte 40cm) is uitgevoerd
in robinia hardhout en voorzien van luie oploophelling, een zandtakel,
zandgoot en zandrad, om zo de allerkleinste, maar ook kinderen met
een beperking de mogelijkheid te bieden sensorisch en constructief spel
te laten beleven door lekker met het zand te spelen en daarnaast ook te
bouwen met het zand.
Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 180 x 200 x 260cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 480 x 500cm

6064R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Speeltractor klein
Speeltractor voor peuters en kleuters, ook geschikt voor
plaatsing op bestrating.
Glijden - Gethematiseerd
De robinia Speeltractor klein is een mooi gethematiseerd speeltoestel
voor de aller kleinste. De speeltractor lijkt echt op een klein tractortje,
waardoor het uitnodigt tot fantasiespel en rollenspel. Daarnaast is het
toestel voorzien van een metalen glijbaan van max. 60cm hoogte en een
stuurtje. Dit maakt het een erg leuk toestel voor peuters en kleuters.
Leeftijd: van 2 - 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 320 x 140 x 150cm
Maximale valhoogte: <60cm
Minimale valzone: 620 x 450cm

6065R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Speelsilo
Robinia hardhouten speelsilo met diverse klim- en
speelelementen.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden - Gethematiseerd
Robinia Klimsilo bestaande uit een robuste zeshoek speeltoren met
een plateauhoogte van 120cm, voorzien van een laddertrap, klimwand,
klimnet, glijbaan en glijpaal, waardoor kinderen ook weer op een speelse
manier naar beneden kunnen. Het toestel biedt de ruimte om met meerdere kinderen gelijktijdig te klimmen, klauteren en glijden.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 180 x 340cm
Maximale valhoogte: 120cm
Minimale valzone: 500 x 480cm

6066R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Benzinepomp
Robinia hardhouten benzinepomp met rvs themaplaatjes.
Gethematiseerd
Robinia hardhouten benzinepomp, voorzien van rvs ‘GAS’ plaatje en tellers, plus nog 2 st. knoppen. Een leuk speelelement voor de allerkleinste,
maar ook voor kinderen met een beperking. De benzinepomp is zeer
geschikt voor bij een verkeerspleintje of andere speelplek waar met
(loop)fietsjes gespeeld wordt.
Leeftijd: van 1,5 - 8 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 18/25 x 120cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6110R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Auto speelpaneel
Robinia hardhouten speelpaneel in de vorm van een auto.
Gethematiseerd
Robinia hardhouten speelpaneel in de vorm van een auto. Het toestel is
voorzien van kappen voor de koplampen, een stuurtje en 2st. knoppen.
Een leuk speelelement voor de allerkleinste, maar ook voor kinderen
met een beperking. De speelauto is zeer geschikt voor op een kinderdagverblijf, een peuterspeelplein of gewoon in de openbare ruimte.
Leeftijd: van 1 tot 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 115 x 27 x ca. 200cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: 415 x 327cm

6112R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Uitkijktorens
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Uitkijk- klimtoren
Uitkijktoren met verschillende klimelementen.
Speelhuisje - Klimmen
Uitkijktoren uitgevoerd in robinia hardhout, voorzien van oploopboom,
ladder en klimwand. Leuk toestel voor in een natuurgebied, aan het
strand of in een dierenpark. Ideaal om als (groot)ouders samen met je
kind in te klimmen en te genieten van het uitzicht.

Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 400 x 200 x 300cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 700 x 500cm

5017R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Uitkijk- klimtoren met glijbaan
Uitkijktoren met enkele klimelementen en een glijbaan.
Speelhuisje - Klimmen - Glijden
Uitkijktoren uitgevoerd in robinia hardhout, voorzien van oploopboom,
ladder en klimwand en glijbaan. Dit maakt het toestel leuk voor diverse
locaties, waarbij het ook als uitkijkpunt kan worden gebruikt. Ideaal
om als (groot)ouders samen met je kind in te klimmen, glijden en te
genieten van het uitzicht.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 690 x 200 x 260cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 990 x 500cm

5017RA

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Uitkijktoren 500
Speel Tippi, met weerbestendig omslagdoek omkleed.
Speelhuisje
De uitkijktoren 500 is een robinia hardhouten uitkijktoren van ca.
500cm hoog, met een plateauhoogte van 150cm en één van 370cm.
Het toestel is voorzien van een trap naar het eerste plateau, waardoor
dit gemakkelijk toegankelijk is, ook voor hele jonge kinderen, ouderen
en mensen die minder ver kunnen lopen. Het bovenste plateau is
bereikbaar met een ladder, waardoor iets minder makkelijk toegankelijk.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 300 x 500cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 600 x 600cm

5058R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

ROBINIA SPEELTOESTELLEN | 76

Uitkijktoren 500, met speelelementen

Speelhuisje
De uitkijktoren 500 is een robinia hardhouten uitkijktoren van ca.
500cm hoog, met een plateauhoogte van 150cm en één van 370cm.
Het toestel is voorzien van een trap naar het eerste plateau, waardoor
dit gemakkelijk toegankelijk is, ook voor hele jonge kinderen, ouderen
en mensen die minder ver kunnen lopen. Het bovenste plateau is
bereikbaar met een ladder, waardoor iets minder makkelijk toegankelijk.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 x 350 x 500cm
Maximale valhoogte: 150cm
Minimale valzone: 1300 x 650cm

5059R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Overige
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Sensorisch rolstoelpad
Sensorisch rolstoelpad voorzien van drie verschillende
structuren die door overrijden te ervaren zijn.
Educatief - Inclusive play
De drie structuren bestaan uit een reeks horizontale stammetjes,
kinderkopjes en een golvende houten vloer, waardoor door
rolstoelgebruikers een sensorisch pad beschikbaar is, wat een beetje
te vergelijken is met het blote-voeten-pad. Dit maakt het een perfect
toestel voor een zorglocatie of school met mindervalide, maar ook als
leuk element in de openbare ruimte. Dit gezien de structuren natuurlijk
ook zonder rolstoel te ervaren zijn.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 120 x 600 x <20cm
Maximale valhoogte: <15cm

5003R

Minimale valzone: 420 x 900cm
Op aanvraag

Op aanvraag
Geschikt voor mindervaliden

Schuilwand Robinia
Natuurlijke robinia schuilwand.
Natuurlijk spelen - Schuilen
De robinia schuilwand is zeer geschikt voor natuurlijke en reguliere
speelplekken. Voor het ene kind om zich te verstoppen, voor de andere
een prettige plek om de omgeving op te nemen en voor weer andere
een plek om geheimpjes te vertellen.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 120 x 50 x 120cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: 150cm rondom

5015R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Doorkruiper
Doorkruiper voor natuurlijke speelplek, survivalbaan of
speelplek.
Natuurlijk spelen - Schuilen - Survival
De doorkruiper is zeer geschikt voor natuurlijke speelplekken, survival
parcours maar ook de normale speelplekken. Kruipen, tijgeren en
verstoppen, maakt de doorkruiper tot een leuk toestel voor sportief en
fantasierijk speelplezier. Eventueel uit te breiden met taludglijbaan en
stammentrap.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.t.b.
Minimale valzone: N.t.b.

5027R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Blotevoetenpad
Prikkel de zintuigen met een blotevoetenpad.
Natuurlijk spelen
Blotevoetenpad, zelf samen te stellen met voelelementen zoals
boomschors, mos, grind, gras en diverse andere materialen. Zeer
geschikt voor bij een natuur wandelpad of voor kinderen met een
visuele beperking of met autisme.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: In overleg
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

5049R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Bokspringpalen
Bokspringpalen, op diverse hoogtes te plaatsen.
Natuurlijk spelen - Trimmen - Springen
Bokspringpalen, te plaatsen op verschillende hoogtes en in verschillende
parcours. Ook goed te combineren met een balanceerparcours. Leuk op
natuurlijke en conventionele speelplekken maar ook zeer geschikt voor
een trimparcours.

Leeftijd: vanaf 3 jaar
Diameter x Hoogte: Ø 18 x 80 t/m 100cm
Maximale valhoogte: 80/ 100cm
Minimale valzone: Ø 320cm rondom

5088R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Hanghek
Het Hanghek is een zit en leun meubel met natuurlijke
uitstraling.
Natuurlijk spelen - zitten
Het hanghek is geschikt voor natuurlijke- en conventionele speelplekken,
maar daarnaast ook als park- en straatmeubilair. Het hanghek heeft een
natuurlijke uitstraling en pas zowel in een eenvoudige, uitdagende als
natuurlijke openbare ruimte.

Leeftijd: vanaf 8 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 250 x 50 x 110cm
Maximale valhoogte: 110cm
Minimale valzone: 550 x 350cm

6007R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden
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Praatpaal
Set van 2 praatpalen of 1 paal en hoorn bevestigd in een
toestel.
Inclusive play
De praatpaal is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor
kinderen ongeacht een mogelijke loop beperking, om heerlijk samen
te spelen. Te plaatsen in een uitvoering met twee praatpalen, of een
uitvoering waarbij 1 hoorn in een speeltoestel is bevestigd.

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 50 x 80 x 105cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6101R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Verrekijker
Verrekijker op robinia standaard.
Educatief - Inclusive play
De verrekijker is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor
kinderen ongeacht een mogelijke loop beperking, om heerlijk samen
te spelen. Elkaar bespioneren, papa en mama in de gaten houden, of
gebarenspellen. Ook op afstand van elkaaar spelen!

Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 60 x 45 x 100cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6102R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Lachspiegel
Lachspiegel tussen robinia staanders.
Educatief - Inclusive play
De lachspiegel is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor
kinderen ongeacht een mogelijke loop beperking, om heerlijk samen te
spelen. Gekke bekken trekken en kijken hoe de spiegel je vervormt, met
deze speigel krijg je jong en oud aan het lachen.

Voor alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: 112 x 20 x 180cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6103R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Boter, kaas en eieren
Boter kaas en eieren spel tussen robinia staanders.
Educatief - Inclusive play
Het Boter kaas en eieren spel is een ideaal inclusief toestel, wat het
mogelijk maakt voor kinderen ongeacht een mogelijke loop beperking,
om heerlijk samen te spelen. Tegen elkaar strijden of genieten van
sensorisch spel door te draaien. Geschikt voor alle leeftijden!

Voor alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: 100 x 20 x 180cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6104R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Xylofoon
Xylofoon tussen robinia staanders en met klopper.
Educatief - Inclusive play
De Xylofoon is een ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt
ongeacht en mogelijke loop/ zicht beperking, om heerlijk samen te
spelen. Samen muziek maken of genieten door structuren te voelen.
Geschikt voor alle leeftijden, maar ook bij een mentale beperking.

Voor alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: 135 x 20 x 180cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6105R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Voelwand 4-delig
Voelwand met (kunst)gras, boomschors, kiezelstenen en
stammetjes.
Natuurlijk spelen - Educatief - Inclusive play
Voelwand met natuurlijke elementen zoals (kust)gras, boomschors,
grind, stammetjes. Zeer geschikt voor bij een natuur wandelpad of
voor kinderen met een visuele beperking of met autisme. Laat ze
de strucuren voelen en herkennen, of simpelweg genieten van de
sensorische prikkels.
Leeftijd: vanaf 1 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 420 x 25 x 150cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6107R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Draaipuzzel
De Robinia hardhouten draaipuzzel met 3x3 puzzelstukjes is te voorzien
van vier afbeeldingen naar keuze.
Educatief - Inclusive play
Dit zodat je het toestel een educatief aspect mee kunt geven, maar ook
aan kunt passen op het thema van de speelplek. De draaipuzzel is een
ideaal inclusief toestel, wat het mogelijk maakt voor kinderen ongeacht
een mogelijke loop beperking, om heerlijk samen te spelen. Help elkaar
of genieten van sensorisch spel door te draaien aan de puzzelstukken.
De draaipuzzel is ook leverbaar in een variant van 3x5 puzzelstukken.
Voor alle leeftijden
Lengte x Breedte x Hoogte: 100 x 16 x 130cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6108R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Telraam
Robinia telraam met 3 kleuren kralen.
Educatief - Inclusive play
Robinia telraam, toe te passen als educatief speelelement of als
scorebord bij diverse spellen. Voor het ene kind is het samen met en
(groot-)ouder leren tellen, de andere houd de scores bij en bijvoorbeeld
een kind met een visuele beperking of met autisme. genieten van de
sensorische prikkels.
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 135 x 16 x 140cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6109R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Vergrootglas
Robinia staander met vergrootglas.
Natuurlijk spelen - Educatief - Inclusive play
Robinia hardhouten staander met vergrootglas in DHPE ring en daaronder de ruimte om voorwerpen (uit de natuur) eronder te houden en
te bekijken. Een leuk educatief speelelement voor de diverse leeftijden,
maar ook voor kinderen met een beperking. Het brandpunt is zo gepositioneerd dat het geen brandgevaar oplevert t.o.v. het hout.
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Diameter x Hoogte: Ø18/25 x 80cm
Maximale valhoogte: N.v.t
Minimale valzone: N.v.t.

6111R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Kompas Robinia
Het Kompas is vervaardigd uit robinia hardhout, met
aluminium windhoos en kunststof wijzer (vastgezet).
Educatief - Inclusive play
Het toestel vormt een leuk educatief speelelement voor de diverse
leeftijden, maar ook voor kinderen met een beperking, waarbij het
kompas gebruikt kan worden voor een avonturenroute of andere
speelroute, om kinderen het verschil te leren tussen noord, oost, zuid en
west. Ook kan het gebruikt worden als hulpmiddel bij het herkennen van
natuurverschijnsellen of als hulpmiddel in een speurtocht.
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: Ø18/20 x 80cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6117R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Zonnewijzer Robinia
De Robinia Zonnewijzer is een educatief speelelement.
Educatief - Inclusive play
Zonnewijzer, vervaardigd uit een ontschorste en behandelde eiken
stam, waarin een zonneklok is uitgefreeds en geschilderd, voorzien van
een metalen wijzer. Een leuk educatief speelelement voor de diverse
leeftijden, maar ook voor kinderen met een beperking.

Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: Ø30/40 x 80cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6118R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Voelwand Un-structured
Robinia staanders met voelwand.
Natuurlijk spelen - Educatief - Inclusive play
Robinia hardhouten voelwand, bestaande uit verschillende voelstructuren, bij elkaar op een natuurlijk en speels uitziend speeltoestel. Een leuk
educatief en sensorisch speelelement voor de aller kleinste, maar ook
voor kinderen met een beperking.

Voor alle leeftijden
Diameter x Hoogte: 200 x 20 x 210cm
Maximale valhoogte: N.v.t
Minimale valzone: N.v.t.

6122R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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Insectenhotel vogelhuisjes
Robinia hardhouten insectenhotel in de vorm van een
verzameling vogelhuisjes.
Natuurlijk spelen - Educatief - Overige
Robinia hardhouten insectenhotel, bestaande uit verschillende vogelhuisjes met vulling of openingen. Zo zitten er vlinderkastjes, vakken met
boomschors en takken/stammetjes in, om zo zoveel mogelijk verschillende insecten te herbergen. Dit maakt het een leerzaam speelelement
met een educatieve meerwaarde.
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b.
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6205 R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden

Insectenhotel 180 cm
Robinia hardhouten insectenhotel.
Natuurlijk spelen - Educatief - Overige
Robinia hardhouten insectenhotel, voorzien van vakken met verschillende vulling of openingen. Zo zitten er 2st. vlinderkastjes in, 2 vakken
met boomschors en 3 vakken met boomstammetjes met gaten, om zo
zoveel mogelijk verschillende insecten te herbergen. Dit maakt het een
leerzaam speelelement met een educatieve meerwaarde.
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: 80 x 20/25 x 180cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6206R

Op aanvraag

Op aanvraag

Niet geschikt voor mindervaliden

Vogel-kijk-wand (in hoek)
Robinia hardhouten vogel-kijk-wand.
Natuurlijk spelen - Educatief - Overige
Robinia hardhouten vogelkijkwand, voorzien van doorkijkgaten op verschillende hoogten. Zo kunnen kinderen van diverse leeftijden stilletjes
van achter de wand, naar vogels en andere dieren kijken, zonder gezien
te worden. Dit maakt het een leerzaam speelelement met een educatieve meerwaarde.
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Lengte x Breedte x Hoogte: N.t.b. x 10 x 220cm
Maximale valhoogte: N.v.t.
Minimale valzone: N.v.t.

6207R

Op aanvraag

Op aanvraag

Geschikt voor mindervaliden
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WAAROM SICURO?

ONZE VOORDELEN
Voor de Robinia speeltoestellen is gekozen voor een gecombineerde uitvoering van de materialen Robinia
hardhout en RVS. Deze combinatie staat voor een lange en onderhoudsarme levensduur.
*Voor toestellen waarvan de hoofdconstructie niet uit robinia bestaat, gelden andere voorwaarden.

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 geproduceert
Volledig recyclebaar

Garantie
Op alle (onder)delen van de levering geldt een garantieperiode van 15 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 = 8,34 % 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 passend alternatief. Verder verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden, te vinden op onze website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
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WAAROM SICURO?

ONZE VOORDELEN
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
Res[ect 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.
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Sicuro Speeltoestellen
Beekerheide 34
5741 HC Beek en Donk
Tel: +31 (0)492 599 030

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!
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