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paaldorphuizen 

4.104004.10300

4.10300 klein paaldorphuis

Origineel Richter

4.10400 groot paaldorphuis

Bestelnummer
4.10300, klein paaldorphuis
4.10400, groot paaldorphuis

Beschrijving
Paaldorphuis bestaande uit een speelhuis 
gemonteerd op vier staanders en toegan-
kelijk via een trap. Het speelhuis is voor-
zien van doorkijkwanden, een venster, een 
houten vloer, een tafeltje, twee zitbanken 
en een terrasje met twee zitbanken. Paal-
dorphuis leverbaar in twee verschillende 
afmetingen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 kindertehuizen
 vrijetijdscentra
- Woning-, avonturen- en imitatiespelen
 klimmen, klauteren, springen, 
 verstoppertje spelen

Leveringsomvang
1 huis met 2 zitbanken en 1 tafel
2 dakhelften
4 staanders
1 trap
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Speelwaarde
Het paaldorphuis is een speelhuis op 
steunpalen. Het biedt alle speelmoge-
lijkheden van het kleine speelhuis, maar 
heeft een hogere speelwaarde dankzij de 
tweede speelverdieping. De benedenver-
dieping nodigt uit tot bouw- en avontu-
renspelen. Zij doet evenwel ook dienst als 
kelder of stal van het familieleven dat zich 
afspeelt op de bovenverdieping.
Verschillende paaldorphuizen, op een hel-
ling of talud geplaatst, vormen een klein 
dorp en zodoende  een avontuurlijke 
speelwereld.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 klein paaldorphuis:
 lengte: 1,75 m
 breedte: 2,00 m
 hoogte: 2,00 m
 vloerhoogte: 0,60 m
 groot paaldorphuis:
 lengte: 2,45 m
 breedte: 2,50 m
 hoogte: 2,55 m
 vloerhoogte: 0,60 m
- Gewicht:
 klein paaldorphuis: ca. 320 kg
 groot paaldorphuis: ca. 600 kg
 Hout onder druk geïmpregneerd vol-

gens DIN 68800, risicoklasse 4; metalen 
delen thermisch verzinkt.

 Kanthout geschaafd en hartvrij.
 Handgeschilde schaaldelen (dak) 3 tot 5 

cm dik. 
 Dubbel dak van schaaldelen en 21 mm 

planken.
 Vloeren van 25 mm geklikte planken.
 Wanden van hartvrij kanthout 6 x 6 cm 

voor paaldorphuis en 8 x 8 cm voor 
groot paaldorphuis

 Staanders van hartvrij kanthout 10 x 10 
cm (nr. 4.1040 = 14 x 14 cm).

 Traptreden van geschaafd hardhout, 
dikte 32 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 klein paaldorphuis/groot paaldorphuis: 
  4 st. 50 x 50 x 40 cm
  1 st. 30 x 70 x 20 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 klein paaldorphuis: 60 cm
 groot paaldorphuis: 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar ge-
lang belasting
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