Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen
Veel kinderen groeien op tussen ijzer en beton, dit terwijl een groene
leefomgeving noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Het
bewustzijn groeit dan ook meer en meer dat groen de gezondheid
en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Kinderen worden
aangemoedigd om te spelen in lijn en met respect voor de natuur.
De laatste jaren worden dan ook heel veel speelpleinen en -plaatsen
uitgerust met natuurlijke materialen als boomstammen, houten
speeltoestellen, ...
Uit onderzoek blijkt immers dat natuurlijk spelen unieke uitdagingen
en leermogelijkheden biedt voor kinderen. Ze vinden spelen leuker en
het maakt ze rustiger. Groene speelterreinen nodigen ook meer uit tot
intensief en gevarieerd bewegen.

Uw dealer:

Van Ee Speel
De Standerd 6 | 3774 SC Kootwijkerbroek
+ 31 (0)342 75 19 50 | verkoop@
www.vaneespeel.nl

vaneespeel.nl

Eco-play is een ecologisch gamma van speeltoestellen, voornamelijk
opgebouwd uit de houtsoort robinia. Avontuurlijke toestellen met een
hart voor de natuur, perfect passend in een groene omgeving.
Missie Eco-play
Eco-play maakt kinderen blij door natuurlijke speeltoestellen - voor
openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.

Eco-play is een gamma gemaakt door:

EXPLORING THE WORLD OF PLAY
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Legende symbolen

‘‘De natuur als inspiratiebron’’

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

Lengte x breedte x hoogte

1,60 m

Valhoogte

3 - 15

Indicatie leeftijdscategorie

2-6

Aantal personen  - werkuren 
Beton nodig

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het
recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen.
De tekeningen, kleuren, foto’s, opgegeven maten en leeftijdscategorieën
in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de
bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis
van de Europese norm EN 1176.
Copyright © Europlay 2021, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
V.U. Europlay NV - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België)
www.europlay.eu
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Onze waarden
VAKMANSCHAP
We hebben het volledige proces zelf in de hand, van ontwerp tot productie. Zo
kunnen wij korte en flexibele levertermijnen hanteren en de kwaliteit garanderen.
Bij Eco-play heeft elke paal zijn eigen natuurlijke kromming, waardoor elk
speeltoestel er ook anders uitziet. Daarom bouwen we elk toestel op voorhand
volledig op in onze productie. Vervolgens meten we alles op en worden de
netten en touwen op maat gemaakt.
Onze werknemers zijn echte ambachtslui. Elk toestel is uniek, wordt met de
hand gemaakt en getuigt van echt vakmanschap.

KWALITEIT

Elke paal en plank wordt uitgebreid gecontroleerd en geselecteerd op kwaliteit.
Enkel de beste exemplaren worden gebruikt voor de speeltoestellen. Hout van
mindere kwaliteit wordt verwerkt tot brandhout of vermalen tot houtsnippers.
Zo proberen we om zo min mogelijk grondstoffen verloren te laten gaan. Deze
filosofie trekken we door in onze volledige bedrijfscultuur.
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VEILIGHEID
Zowel de veiligheid van onze werknemers als de veiligheid van onze
speeltoestellen dragen wij hoog in het vaandel. Het geven van opleidingen en
het verwijzen naar veiligheidsinstructies zijn bij ons prioriteit. Verder wordt elk
speeltoestel uitgebreid getest en gecontroleerd. We werken hiervoor samen met
een externe certificatie-organisatie ‘TÜV NORD’. Bij elk toestel hoort dan ook
een veiligheidscertificaat volgens de Europese norm EN1176-2017.
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Onze inspanningen voor het milieu

ONBEHANDELDE DUURZAME HOUTSOORTEN
Door het optimaal benutten van houtsoorten (lariks, robinia, eik) volgens hun natuurlijke
duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden. Het afvalhout mag zelfs verbrand
worden, er zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen.

EUROPEES HOUT
Door het gebruik van Europese houtsoorten wordt het tropisch regenwoud beschermd en de
CO2-uitstoot beperkt.

‘‘Kiezen voor Eco-play,
is kiezen voor een duurzame
speelomgeving’’

PEFC-GECERTIFICEERD
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd
certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC
een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label
garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde
bossen.

GROENE STROOM
De stroomvoorziening gebeurt grotendeels door een indrukwekkende installatie van
zonnepanelen waardoor ook hier de impact op het milieu zo minimaal mogelijk gehouden
wordt.

ECOLOGISCHE VERPAKKING
Wij gebruiken uitsluitend tweedehands paletten om in te pakken, samen met
recyclagekarton en -plastiek.

CRADLE TO CRADLE
Afvalhout kan verwerkt worden tot valdempend bodemmateriaal (Eco-Mulch), tot
spaanderplaten of als bodemverbeteraar bij potgrond. In de winterperiode wordt het gebruikt
voor onze kachels (met emissiemeting).

OOK DE KLEINE BEETJES HELPEN
Uitsluitend gebruik van regenwater, een eigen zuiveringssysteem op basis van een rietveld
voor al het afvalwater, werknemers motiveren om met de fiets naar het werk te komen,... Het
regenwater van het terrein komt terecht in waterbekkens waardoor het grondwater constant
aangevuld wordt.
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De natuur als inspiratiebron
Eco-play is de benaming van een reeks speeltoestellen gekenmerkt door hun milieuvriendelijk en
speels karakter, aansluitend met de omringende natuur. Dit alles door het gebruik van onbehandelde,
duurzame houtsoorten in hun originele vorm.
Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming, een zeer gering spintgedeelte en een
grote duurzaamheid. Het gebruik van palen met een grillige vorm creëert tal van nieuwe
speelmogelijkheden. Deze houtsoort schept het gevoel van een bosrijke omgeving, ook al bevindt
men zich midden in de stad.
Kinderen houden van het verleggen van grenzen. Lopen op een kromme paal is veel uitdagender
dan lopen op een rechte balk! Dankzij de combinatie van netten en touwen verandert elk
speelterrein in een kleine jungle.

De kringloop van hout en bos

•
•
•
•

•
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Tijdens de groei in het bos biedt hout een leefomgeving voor talloze
plant- en diersoorten.
Hout is CO2-neutraal, slaat CO2 op en zal alleen bij afbraak of
verbranding de opgenomen CO2 loslaten.
Hout is een hernieuwbare grondstof. Zolang het hout uit duurzaam bos
afkomstig is, zal het nooit uitgeput geraken.
Hout heeft een positief effect op kinderen. Het is bewezen dat kinderen
zich in een omgeving van natuurlijke materialen beter voelen en beter
presteren.
Hout laat zich makkelijk bewerken en is daardoor energiezuinig.
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Onze inspanningen voor de maatschappij
5 à 10% van de winst wordt jaarlijks geschonken aan volgende maatschappelijke doelen:

STEUN AAN PROJECTEN VOOR AANPLANTING NIEUWE BOSSEN
Wij zorgen ervoor dat het bosbestand behouden blijft en dat enkel hout
gebruikt wordt waarvan de her-aanplanting verzekerd is. Daarom steunen we
natuurverenigingen die zich hiervoor inzetten.

PROJECTEN IN INDIA
Wij betalen jaarlijks het schoolgeld en het onderwijs voor meer dan
50 kinderen in India. Ook steunen we een drietal scholen in Orissa,
één van de armste deelstaten in India.

HULP AAN IRAKESE EN SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Jaarlijks worden verschillende medische ingrepen
voor kinderen volledig gefinancierd in diverse
vluchtelingenkampen bij Slemani (Koerdistan) voor Irakese
en Syrische vluchtelingen. Hier werden trouwens al drie
grote speelterreinen gratis geleverd en geplaatst.

We werken samen met kansarme leerlingen in het onderwijs:

SAMENWERKING MET ONDERWIJS
Bij Europlay wordt samengewerkt met leerlingen van scholen via stages of
leren op de werkvloer. Naast het leren van een ambacht, wijzen we hen op het
zorgzaam omgaan met een natuurproduct zoals hout.
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Gebruikte houtsoorten*

Materialen en afwerking

Eco-play speeltoestellen zijn grotendeels vervaardigd uit robinia, de meest duurzame Europese houtsoort. Naast robinia
wordt er ook af en toe lariks gebruikt. Lariks is eveneens een duurzame houtsoort en uiterst geschikt voor toepassing boven
de grond. Omdat robinia een houtsoort is die vlug kan kromtrekken en vervormen, kan dit bij planken een probleem vormen.
Daardoor vormt lariks hiervoor een dankbaar alternatief.

TOUWEN
De touwen en netten van Eco-play zijn vervaardigd uit
vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit
een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden.
Door deze combinatie bewaren de kabels hun
soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en
zijn ze bestand tegen zware belasting.

De losse boomstammen zijn in eik. Een zeer duurzame houtsoort waarbij grondcontact geen probleem vormt.

Robinia
Robinia (klasse I à II) is de meest
duurzame Europese houtsoort.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt
omvlochten door polypropyleen. Polypropyleen voelt
aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

VORMGEVING
Robinia is vooral kenmerkend
door zijn natuurlijke uitstraling. De
vormgeving van deze loofboom is
bepalend bij de toestellen doordat het
hout een natuurlijke kromming kent
die aantrekkelijk is voor spelende
kinderen.

AFWERKING
Het oppervlak van de robinia palen is egaal glad en splintervrij; de scherpe kanten worden
netjes afgerond. Bouten en schroeven zijn verzonken. De natuurlijke vorm doet uiteraard geen
afbreuk aan de kwaliteit. Barsten en lengtescheuren zijn normaal.

Lariks

Touwen en netten worden in het zwart aangeboden,
omdat dit het beste past bij de natuurlijke uitstraling van
de speeltoestellen.

METAAL
Met uitzondering van het beslag is het
gebruikte metaal bij Eco-play roestvrij staal.
Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een
hoge duurzaamheid tegen corrosie en een
feilloze uitstraling voor vele jaren.
De gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.

Lariks (klasse III) is een houtsoort
met zeer weinig spint en een
duurzame kern, ideaal voor gebruik bij
buitentoepassingen. Deze houtsoort
komt niet in contact met de grond
maar wordt gebruikt voor de afwerking
van de daken en vloeren.
Lariks is een duurzame houtsoort die
onbehandeld mag gebruikt worden.

Eik

Eik (klasse II) is een duurzame,
stabiele houtsoort die gebruikt wordt
bij boomstammen en -schijven die
met de grond in contact komen.
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*In beperkte mate kan gebruikt gemaakt worden van andere duurzame houtsoorten indien de constructie van het speeltoestel dit vereist.
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Veiligheid en waarborg

Eco-play speeltoestellen zijn vernieuwend, uitdagend en zeer veilig. Bij elk nieuw ontwerp worden
veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd
door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1176.
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GARANTIETERMIJNEN*
Levenslang
•
op roestvrij stalen onderdelen (inox) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
•
op gegalvaniseerde stalen onderdelen
15 jaar
•
op robinia
10 jaar
•
op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen
(uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
•
op houtrot (lariks)
5 jaar
•
op veren
•
op touwen en netconstructies
2 jaar
•
op fabricagefouten
Garantie op producten in de buurt van water
Bij kustgebieden vervalt de gebruikelijke garantie op metaalcorrosie bij componenten geplaatst op minder dan 5 km van de kust.
Garantiebeperking & garantie-uitsluiting
De garantie vervalt als producten niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd (volgens de door Eco-play meegeleverde
instructies), niet op de correcte manier zijn onderhouden (volgens de meegeleverde onderhoudsvoorschriften) en/of wanneer
bij vervanging geen originele onderdelen van Eco-play zijn gebruikt. Ook bij plaatsing in boomschors of haksel of waar mogelijk
extra schimmelvorming kan voorkomen. Op boomstammen kan geen garantie verleend worden.

LENGTESCHEUREN
Bij robinia wordt kernhout gebruikt. Dit betekent dat lengtescheuren in de palen als normaal beschouwd worden. Hout is een
natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij droog weer een ronde paal krimpt in de richting van de
jaarringen, ontstaan er oppervlaktescheuren die bij vochtig weer opnieuw verminderen.
Een scheur tot 3 à 4 % van de omtrek is dan ook een spontaan verschijnsel in droge
periodes. De paal kan hierdoor nooit breken. Immers, lengtescheuren lopen nooit rechtlijnig
door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom.
De veiligheid komt hierdoor ook niet in het gedrang. Een scheur is steeds V-vormig
waardoor vingerbeknelling geen probleem kan vormen.

*De uitgebreide garantievoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Speeltoestellen
in robinia
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Vliegende schotel - RO170
3,9 x 2,6 x 2,8 m
1,60 m
3 - 15
2-5

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

Hangmatschommel - RO171
3,7 x 1,2 x 2,5 m
1,50 m
3 - 15
2-4

(19 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)
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Schommel - RO101
2 rubberzittingen L120 inbegrepen
3,9 x 2,6 x 2,8 m
1,50 m
4 - 15
2-5

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

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

L120
rubberzitting

L130
veiligheidszitting

Bandenzitting

Zeshoekschommel - RO150 » RO151
RO151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

Beugelzitting

RO150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

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

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

1,50 m

1,40 m

4 - 15

4 - 15

3-6

RO101 (met veiligheidszittingen)

L100
schommelband

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

3-6

(61 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.
L101
bandenzitting

24

L122
beugelzitting

L130
veiligheidszitting
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Goudvis - RO200

Veerwip - RO201

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

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

0,65 m

0,95 m

2-6

2-6

1-3

2-3

(6,5 m² )

Boomstammetje - RO202

(10,5 m² )

Wip - RO302 » RO304
RO302 (2-persoonswip)

RO304 (4-persoonswip)

0,7 x 0,3 x 0,8 m

3,5 x 0,6 x 1,1 m

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

0,65 m

0,95 m

0,95 m

2-6

4 - 10

4 - 10

1-3

2-4

2-4

(14,5 m² )

RO302

(16 m² )

(6 m² )

RO304
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Duikelrek - RO320 » RO322
RO322 (één rekstok)

RO320 (twee rekstokken)

RO321 (drie rekstokken)

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

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

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

0,90 m

1,20 m

1,50 m

> 6

> 6

> 6

2  - 1,5 

2  - 2,5 

2  - 3,5 

(13,5 m² )

(17,5 m² )

(21,5 m² )

149

112

90
112

RO321

90

90

RO320

Zeshoekig duikelrek - RO323
2,8 x 2,8 x 1,7 m
1,50 m
> 6
2-5

(31,5 m² )
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Evenwichtsbalk - RO330 » RO332
RO330

RO331

Pendelbalk - RO335
RO332

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

5,6 x 2,6 x 0,5 m

7,5 x 1,9 x 0,5 m

3,6 x 0,2 x 1,7 m

0,25 m

0,45 m

0,45 m

0,30 m

6 - 12

6 - 12

6 - 12

4 - 12

2-2

2-3

2-4

2-4

(22,5 m² )

(52 m² )

(20,5 m² )

(34,5 m² )

Evenwichtsparcours - RO680
RO330
7,7 x 2,3 x 0,4 m
0,40 m
4 - 12
2-6

(55 m² )
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Palenbos - RO815 » RO835
RO815 (15 palen)

RO825 (25 palen)

RO835 (35 palen)

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

5,3 x 1,6 x 2,2 m

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

0,60 m

0,60 m

0,60 m

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2-6

2  - 10 

2  - 14 

(28 m² )

(38 m² )

(47,5 m² )

Een palenbos is samengesteld uit een aantal geschuurde palen met verschillende lengtes en diktes en biedt tal van
mogelijkheden om een natuurlijk parcours te creëren.

RO815

RO835

32

33

Steltenpad - RO860 » RO862
RO860 (6 palen)

RO861 (12 palen)

RO862 (18 palen)

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

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

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

0,50 m

0,50 m

0,50 m

6 - 12

6 - 12

6 - 12

2-2

2-4

2-6

(22 m² )

(33 m² )

(53,5 m² )

Rietveld - RO863 » RO865
RO863 (12 palen)

RO864 (17 palen)

RO865 (22 palen)

RO864
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4,6 x 1,1 x 2,8 m

6,3 x 1,4 x 2,8 m

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

0,50 m

0,50 m

0,50 m

6 - 12

6 - 12

6 - 12

2-4

2  - 5,5 

2-7

(32,5 m² )

(41 m² )

(60,5 m² )
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De schaar - RO850 » RO852
RO850 (6 palen)

RO851 (12 palen)

RO852 (18 palen)

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

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

8,0 x 2,6 x 1,2 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2-3

2-6

2-8

(19,5 m² )

(33,5 m² )

RO850

(53 m² )

RO852

36
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Behendigheidsparcours - RO610 » RO690
4,4 x 2,0 x 1,6 m

4 - 12

0,60 m

2-6

RO610

RO620

RO630

(35,5 m² )

(35,5 m² )

(35,5 m² )

RO640

RO650

RO690

(35,5 m² )

(35,5 m² )

(35,5 m² )

RO620

RO650

RO630

RO640

38
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Behendigheidsparcours - RO694 » RO696
RO694

RO695

RO696

6,3 x 3,4 x 1,6 m

6,7 x 4,5 x 1,6 m

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

0,60 m

0,60 m

0,60 m

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2-9

2  - 12 

2  - 16 

RO694

(51 m² )

(66,5 m² )

(87 m² )

RO694

RO696

40

41

Junglepad - RO750 » RO770
RO750

RO770

RO760

5,7 x 3,7 x 1,8 m

6,3 x 5,1 x 1,8 m

6,0 x 5,9 x 1,8 m

0,60 m

0,60 m

0,60 m

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2-8

2  - 10 

2  - 14 

RO750

RO760

(53,5 m² )

(64 m² )

(73,5 m² )

RO760

RO760
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Ravijnbrug - RO700 » RO702
RO700

RO701

RO702

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

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

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

1,50 m

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2-8

2-9

2  - 13 

(40,5 m² )

(39 m² )

(59 m² )

RO701

RO702

44

RO701

RO701
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Apenkooi - RO285

Apenwand - RO286

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

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

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

2-7

2-3

(16 m² )
(42 m² )

Waggelbrug - RO360

Ooievaarsnest - RO280

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

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

0,26 m

1,10 m

4 - 12

4 - 12

2-4

2-5

(26 m² )
Te combineren met stappalen:
RO916 - Lengte 0,8m - Ø 14-16cm
RO926 - Lengte 1,0m - Ø 14-16cm
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(25 m² )
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Klautertoren - RO205

Heuvelglijbaan met platform - RO005 » RO015
RO005

RO015

1,6 x 1,5 x 3,3 m

2,6 x 0,9 x 2,3 m

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

2,60 m

0,20 m

0,20 m

6 - 16

3 - 15

2-7

2-4

(27,5 m² )

3 - 15

(31 m² )

2-4

(35,5 m² )

RO005
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RO511

Speeltoren - RO510 » RO511
RO510 (glijbuizen)

RO511 (inox glijbaan)

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

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

1,40 m

1,40 m

6 - 14

(32 m² )

6 - 14

(33 m² )

2-6

2-6

Speeltoren met dak - RO505 » RO506
RO505 (glijbuizen)
4,3 x 2,0 x 3,4 m

4,8 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

1,40 m

6 - 14
2-7

50

RO506 (inox glijbaan)

(31 m² )

6 - 14

(33,5 m² )

2-7
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Keverbrugje - RO502 » RO503
RO502 (glijbuizen)

RO503 (inox glijbaan)

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

5,8 x 4,4 x 2,9 m

1,50 m

1,50 m

6 - 14

6 - 14

(52,5 m² )
2  - 11 

2  - 11 

(53,5 m² )

RO501

RO500

Keverbrugje met dak - RO500 » RO501
RO500 (glijbuizen)

RO501 (inox glijbaan)

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

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

1,50 m

1,50 m

6 - 14

6 - 14

(52,5 m² )
2  - 12 
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(53,5 m² )
2  - 12 
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Tovertoren - RO532 » RO553
RO533 (zonder evenwichtsparcours)

RO532 (met evenwichtsparcours)

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

5,8 x 4,8 x 2,6 m

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

3  - 10 

(42 m² )

3  - 11 

RO541 (combi-tovertoren met hanglussen)

RO551 (maxi-tovertoren met hanglussen)

RO543 (combi-tovertoren met loopbalk)

RO553 (maxi-tovertoren met loopbalk)

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

(53 m² )

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

3  - 13 
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10,3 x 7,5 x 2,8 m

(71 m² )

3  - 16 

RO541

RO551

RO543

RO553

(90 m² )
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RO530

56
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RO540

Tovertoren met dak - RO530 » RO552
RO531 (zonder evenwichtsparcours)

RO530 (met evenwichtsparcours)

4,6 x 4,3 x 3,8 m

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

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

3  - 11 

(42 m² )

RO540 (combi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO542 (combi-tovertoren met dak, met loopbalk)

3  - 12 

RO550 (maxi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO552 (maxi-tovertoren met dak, met loopbalk)

7,1 x 7,0 x 3,8 m
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RO550

10,3 x 7,5 x 3,8 m

1,50 m

1,50 m

4 - 12

4 - 12

3  - 14 

(53 m² )

(71 m² )

3  - 17 

RO540

RO550

RO542

RO552

(90 m² )
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Kabelbaan - RO343 » RO345
30,3 x 4,0 x 2,9 m

RO343

1,50 m

3  - 9 / 9,5 / 10 

6 - 15

RO343 (met 2 platformen)

(127 m² )
RO344 (met 1 platform)

(127 m² )
RO345 (zonder platformen)

(127 m² )
VLAK TERREIN

(zitting stopt iets voorbij het midden)

HELLEND TERREIN

(zitting bereikt de andere zijde)

RO343 (2 platformen)

RO344 (1 platform)

RO345 (zonder platformen)
*Bij RO344 en RO345 dient de klant zelf de platformen met aarde aan te leggen.
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Piratenboot ‘Albatros’ - RO720 » RO735
4 - 12

RO720* (voorsteven)

RO730** (uitkijkmast)

RO735** (achtersteven)

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

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

4,9 x 2,5 x 4,1 m

1,20 m

2,10 m

1,50 m

2-9

2-5

3  - 12 

***

***

(36 m² )

***

(27,5 m² )

(43 m² )
RO720

RO730

RO720* + RO735**

RO720* + RO730**

RO720* + RO730** + RO735**

11 x 2,6 x 4,1 m

9,3 x 2,6 x 4,1 m

1,50 m

2,10 m

2,10 m

3  - 16 

2  - 14 

3  - 19 

***

***

(70 m² )

16,4 x 6,0 x 4,5 m

***

(62,5 m² )

(62,5 m² )

* Voor Nederland is de valhoogte van RO720 1,90m.
** RO730 en RO735 in Nederland variëren qua constructie.
*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies
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Piratenboot ‘Albatros’ - RO720 + RO735

Piratenboot ‘Albatros’ - RO720 + RO730 + RO735

Verbeelding

Speelwaarden
Stuurwiel

Drakenkop

Naambordjes

Uitkijkmast

Telescoop

Piratenvlaggen

Touwwerken

Anker

Wiebelbrug

Kanonnen

Schilden

Scheepsruim

Inox glijbaan

Doorkruipgaten

Klimbomen

Klimnetten

Klimladder

Stappaaltjes

Klimgrepen

RO720
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“Wanneer je verbeelding tot leven komt”
RO720 + RO730 + RO735
66
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Peperkoekenhuisje - RO400 (A/B)
Incl. tafeltje en bankje
2,0 x 1,6 x 2,3 m
0,15 m
2-8
4-2

(22,5 m² )
Volledig voorgemonteerd
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Zandbak - RO2020 » RO3040
RO2020*

Voetbaldoel in robinia - RO571

RO2030*

RO3040*

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

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

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

0,20 m

0,20 m

0,20 m

2-3

2-4

2-6

(25 m² )

(30 m² )

(42 m² )

*Filterdoek inbegrepen

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

Bank en tafel in robinia - P550 » P551
P550 (bank)
1,9 x 0,3 x 0,5 m
2  - 1,25 

P550
P551 (tafel)
1,9 x 0,6 x 0,8 m

P551 + 2x P550

2  - 1,5 

70

71

Losse robinia palen

Omheining in robinia - O120

Onaf gewerkt:
Splintervrij maar
niet geschuurd.

Afmetingen en prijzen
op aanvraag
O120-HP 300-12/ 14
Horizontale paal 300 cm
– Ø 12/14 cm (voorgeboord)
O120-HP 300-14/ 16
Horizontale paal 300 cm
– Ø 14/16 cm (voorgeboord)

Af gewerkt:
Geschuurd en met extra
schroeven om barsten te
voorkomen.

O120-VP 120-14/ 16
Verticale paal 120 cm
– Ø 14/16 cm (niet voorgeboord)
HDS 12x 160
Houtdraadschroef 12x160 mm
met rondel (2 nodig per ligger)
HDS 12x 180
Houtdraadschroef 12x180 mm
met rondel (2 nodig per ligger)

72

Onafgewerkt

Afgewerkt

RO912

RO912-1

RO914

RO914-1

RO916

RO916-1

RO918

Lengte

Diameter
Ø

10-12
Ø

12-14
Ø

14-16

RO918-1
Ø

16-18

RO922

RO922-1
Ø

10-12

RO924

RO924-1

Ø

12-14

RO926

RO926-1

Ø

14-16

RO928

RO928-1
Ø

16-18

RO952

RO952-1
Ø

10-12

RO954

RO954-1

Ø

12-14

RO956

RO956-1

Ø

14-16

RO958

RO958-1
Ø

16-18

RO932

RO932-1
Ø

10-12

RO934

RO934-1

Ø

12-14

RO936

RO936-1

Ø

14-16

RO938

RO938-1
Ø

16-18

RO944

RO944-1
Ø

12-14

RO946

RO946-1

Ø

14-16

RO948

RO948-1
Ø

16-18

RO964

RO964-1
Ø

12-14

RO966

RO966-1

Ø

14-16

RO968

RO968-1
Ø

16-18

RO978

RO978-1

Ø

16-18

80 cm

100 cm

200 cm

250 cm

300 cm

400 cm

500 cm

Alle horizontale palen zijn afgewerkt en voorgeboord.

Omheining in kastanjehout - O130
Afmetingen en prijzen op
aanvraag
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Boomstammen
& stapschijven
in eik
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Boomstammen & stapschijven in eik - B500 » B501
Naast robinia wordt ook gebruik gemaakt van eiken stammen als aankleding van een speelterrein. De stammen
kunnen op een creatieve manier gebruikt worden als zitbank of klimtoestel. Eik is een zeer duurzame houtsoort.
Elke stam is uniek en heeft zijn eigen vormgeving en
uitzicht. Prijzen en afmetingen zijn dan ook steeds op
aanvraag te verkrijgen.
De stammen worden geleverd volgens
beschikbaarheid en in de uitvoering zoals te zien
op de foto’s (op aanvraag). Ze zijn onbewerkt,
zoals gekapt in het bos en niet ontschorst. Let erop
dat de schors na verloop van tijd kan loskomen.
Klachten wegens te grillige vorm, afgezaagde
takken, merktekens, scherpe kanten,... worden
als ongegrond beschouwd. De stammen zijn niet
gecertificeerd waardoor soms na de plaatsing een
risicoanalyse uitgevoerd moet worden.
Opgelet: bij gebruik als speeltoestel is het aan te
raden om de scherpe kanten van de boomstammen
af te ronden!

B501

B500

76

B501
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