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speelhuisjes

4.10200/4.102104.10200 groot speelhuis

4.10110 klein speelhuis met deur

4.10100/4.10110

4.10100 klein speelhuis4.10110 klein speelhuis met deur

Origineel Richter

4.10105

Bestelnummer
4.10105, mini speelhuis
4.10100, klein speelhuis
4.10110, klein speelhuis met deur
4.10200, groot speelhuis
4.10210, groot speelhuis met deur

Beschrijving
Speelhuisjes leverbaar in drie verschil-
lende afmetingen. Het kleine en het grote 
speelhuis is naar keuze met of zonder 
schuifdeurtje. De speelhuisjes zijn voor-
zien van doorkijkwanden, een venster, 
een houten vloer, een tafeltje, twee zitban-
ken en een terrasje met twee zitbanken.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 1 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelplaatsen
 kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 kleuterscholen
 vrijetijdscentra
- Avonturen- en imitatiespelen
 woningspelen
 verstoppertje spelen

Leveringsomvang
1 huis met ingebouwde bankjes en tafel
2 dakhelften
4 funderingsankers 
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Speelwaarde
Het speelhuisje geeft aanleiding tot         
diverse rollenspelen. In de eerste plaats 
is er het spelletje “vadertje en moedertje”, 
dat een extra dimensie krijgt door dak en 
wanden die beschutting en geborgenheid 
bieden. Het venster geeft contact met de 
buitenwereld en de deur bakent de grens 
af naar de privé-sfeer. Deuren en vooral 
halve deuren sporen aan tot allerlei rollen-
spelen, zoals de inkoop- en loketactivitei-
ten in post of station. Jongere kinderen 
worden in het kleine speelhuis tot fami-
liespelen aangezet. De veranda met twee 
bankjes bevordert de communicatie en is 
een trefpunt.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 mini speelhuis:
 breedte  1,35 m
 diepte  1,15 m
  hoogte  1,20 m 

klein speelhuis:
 breedte  1,75 m
 diepte  1,45 m
  hoogte  1,50 m
 groot speelhuis:
 breedte  2,45 m
 diepte  1,95 m
 hoogte  2,10 m
- Gewicht:  resp. ca. 150/250/500 kg
- Hout onder druk geïmpregneerd.
 Metalen delen thermisch verzinkt.
 Kanthout geschaafd en hartvrij.
 Dak van mini speelhuis een laags en 

overige daken dubbel gelaagd van 
handgeschilde schaaldelen 3 tot 4½ cm 
dik en van planken 21 mm dik.

 Funderingsankers van verzinkt staal.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 mini en kleine speelhuisjes:
  4 st. 30 x 30 x 30 cm
 grote speelhuisjes:4 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

4.10105 mini speelhuis

4.10200 groot speelhuis
4.10210 groot speelhuis met deur

speelhuisjes
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4.10100 klein speelhuis
4.10110 klein speelhuis met deur
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