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huizengroepen

4.11004

4.10700 huizengroep A, optioneel uitgevoerd met thermisch verzinkt stalen voeten 

4.10700

4.10700 huizengroep A, optioneel trap met leuning 4.10700 huizengroep A

Origineel Richter

Bestelnummer
4.10700, huizengroep A
4.11004, huizengroep 114

Beschrijving
Huizengroep A bestaande uit  drie paal-
dorphuizen onderling verbonden met 
een brede brug die bereikbaar is via een 
trapje. 
Huizengroep 114 bestaande uit een 
paaldorphuis en een platformhuis onder-
ling verbonden met een smalle brug die 
 bereikbaar is via een verticale ladder. Het 
platformhuis is uitgebreid met platform, 
een brede glijbaan en een hellend klimnet.

Alle huisjes zijn voorzien van doorkijkwan-
den, een venster, een vloer, een tafeltje en 
twee zitbankjes. Enkele huisjes hebben 
ook nog een terrasje met twee zitbankjes. 

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

Leveringsomvang
huizengroep A: 
3 paaldorphuizen 
1 trapje
1 brug
1 opstapje
2 wanden met 2 banken
1 ronde tafel

Trap en brug met leuning tegen meerprijs.

huizengroep 114: 
1 platform
1 speelhuis met 2 banken en tafel
1 hellend klimnet
1 brede glijbaan
1 brug met leuning
1 verticale ladder
1 paaldorphuis
2 wanden met 2 banken
1 ronde tafel
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Speelwaarde
De huizengroepen scheppen een vriende-
lijke atmosfeer tijdens het spel. De diverse 
speeletages nodigen uit tot intensief rol-
lenspel. Het platform is een trefpunt. Uit-
gebreid met een glijbaan en klimnet heeft 
de huizengroep een nog grotere aantrek-
kingskracht. De combinatie spoort aan tot 
klauteren, ravotten en glijden. De speel-
huisjes lenen zich voor familiespelen. 

Technische gegevens
- Afmetingen:
 huizengroep A:
 brug: 3,00 x 1,40 x 0,60 m
 huizengroep 114:
 brug: 3,00 x 0,70 x 1,00 m
 glijbaan breedte:  1,00 m
- Gewicht: resp. ca. 1.180/1.370 kg
- Hout onder druk geïmpregneerd;        

metalen delen thermisch verzinkt.
 Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 Trap, tafel en banken van niet geïmpreg-

neerd berglariks.
 Traptreden van hardhout 25 mm
 Handgeschilde schaaldelen 3 - 4,5 cm.
 Platform met kanthouten staanders     

14 x 14 cm met afgeschuinde kop als 
constructieve houtbescherming; geklik-
te platformplanken 42 mm.

 Dubbel dak van 21 mm planken en 
handgeschilde schaaldelen.

 Wanden van hartvrij hout 6 x 6 cm.
 Steunpalen van eikenhout 10 x 10 cm.
 Laddersporten van hardhout ø 42 mm.
 Klimnet van kunststofommantelde staal-

kabel ø 19 mm bestaande uit een  ver-
zinkte zesstrengse staaldraadkabel van 
polyamidegaren, rond elke kern door 
verhitting vastgesmolten.

 Glijbaan van 2,5 mm roestvrij staal; leu-
ningbuis ø 42 mm, dikte 2 mm.

 Toestel ook leverbaar met thermisch 
verzinkt stalen voeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 huizengroep A:
 huizen:  12 st. 50 x 50 x 40 cm
 trap:  1 st. 30 x 70 x 20 cm
 tafel:  1 st. 60 x 60 x 40 cm
 huizengroep 114: 
 platformhuis:  6 st. 60 x 60 x 60 cm 
 huis:  4 st. 50 x 50 x 50 cm
 klimnet:  2 st. 50 x 50 x 40 cm
 tafel:  1 st. 60 x 60 x 40 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: resp. 60/100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

4.10700 huizengroep A

4.11004 huizengroep 114
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