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grote kip met net

4.08200

Ontwerp: F. Dorhand/K.H. Thiele
Origineel Richter

Bestelnummer 
4.08200, grote kip met net

Beschrijving
Grote kip met net bestaande uit een 
speelhutje met 2 wanden met gekleurde 
kop en staart. Onder de kip is een 
horizontaal net opgehangen.

Gebruiksmogelijkheden 
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 Peuterspeelzalen
 Kleuterscholen
 Kinderdagverblijven
 Campings
- Rollenspelen, klauteren,
 basisbewegingen

Leveringsomvang 
grote kip met net:
2 wanden als kippenlijf
1 horizontaal net
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Speelwaarde
De vriendelijke uitstraling van de grote 
kippen maken dat een speelruimte voor 
peuters en kleuters op een gezellige 
manier in te richten is. Zowel het design 
op kindermaat als ook de vrolijke kleuren 
van deze dieren nodigen uit om te spelen. 
De grote kip met net fungeert als een 
plaats waar kinderen even alleen kunnen 
zijn of andere kunnen ontmoeten.

Technische gegevens
- Afmetingen:  3,20 x 1,75 x 1,80 m
- Gewicht:  ca. 240 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks, hartvrij en geschaafd.
 Zijwanden kip en platform van geklikte 

planken 40 mm dik.
 Hout deels gekleurd met acrylharslak,vrij 

van oplosmiddelen; de structuur van het 
hout blijft zo steeds zichtbaar.

 Staanders thermisch verzinkt stalen 
buis ø 178 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 grote kip met net: 2 st. 60 x 60 x 60 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis
 van de EN 1176 normen
- Valhoogte: <   60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal
 tweemaal per seizoen; controle naar  

gelang gebruiksbelasting
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