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speelhuis

4.10500
Origineel Richter

Bestelnummer
4.10500, speelhuis

Beschrijving
Speelhuis gemonteerd op vier steunpalen 
en toegankelijk via een verticale ladder. Het 
speelhuis is voorzien van doorkijkwanden, 
een venster, een houten vloer, een tafeltje, 
twee zitbanken en een terrasje met twee 
zitbankjes. Onder het speelhuis bevindt 
zich een ruimte met twee wanden, een 
venster, een ronde tafel en twee banken.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 vrijetijdscentra
 kindertehuizen en kleuterscholen
- Woning- en familiespelen
 klauteren, klimmen, springen

Leveringsomvang
1 klein paaldorphuis
1 ladder
2 wanden met 2 banken
1 ronde tafel
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Speelwaarde
Dit uitgebreide paaldorphuis heeft een 
bemeubelde benedenverdieping met       
venster en ladder die naar de boven-
verdieping leidt. De beide etages bieden 
twee groepen kinderen voldoende ruimte 
om te spelen; communicatie en buurtspel 
worden hier aangemoedigd. Kinderen    
zitten graag op de bankjes en observeren 
ongestoord het (speel)leven.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 breedte  1,75 m
 diepte  2,25 m
 hoogte  2,45 m
 vloerhoogte  1,00 m
- Gewicht:  ca. 380 kg
- Hout onder druk geïmpregneerd. 

Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 Trap, tafel en banken van niet geïmpreg-

neerd berglariks; treden van hardhout ø 
32 mm.

 Handgeschilde schaaldelen 3 tot 4½ cm 
dik.

 Vloer van geklikte planken 25 mm
 Dubbel dak van 21 mm planken en 

handgeschilde schaaldelen 3 tot 4½ cm 
dik.

 Toestel ook leverbaar met thermisch 
verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 speelhuis:  4 st. 50 x 50 x 40 cm
 trap:  2 st. 30 x 30 x 20 cm
 tafel:  1 st. 60 x 60 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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