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Bestelnummer 
4.08301, grote vis met trap 
4.08304, grote vis met hellend toegangs-
  pad

Beschrijving
Grote vis met trap bestaande uit een 
speelplatform met figuratieve zijwanden 
voorzien van twee kijkgaten. Het platform 
is bereikbaar via trap en te verlaten via 
een brede roestvrijstalen glijbaan. Onder 
het platform is een extra speelruimte met 
vier kijkgaten.
Grote vis met hellend toegangspad 
bestaande uit een speelplatform met 

grote vissen

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

4.083044.08301

figuratieve zijwanden voorzien van twee 
kijkgaten. Het platform is bereikbaar via 
het aangebouwde hellend toegangspad 
en te verlaten viat een brede roestvrijstalen 
glijbaan. Onder het platform is een extra 
speelruimte met vier kijkgaten.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 campings

- Klimmen, klauteren, observeren,
 verstoppertje spelen, glijden
 fantasie- en rollenspelen

Leveringsomvang
grote vis met trap:
2 wanden als vissenlijf
1 vloer met trap
1 brede glijbaan
grote vis met hellend toegangspad:
2 wanden als vissenlijf
1 vloer met hellend toegangspad
1 brede glijbaan

4.08304, grote vis met hellend toegangspad 4.08301, grote vis met trap
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Speelwaarde
De grote vis die net opduikt uit het water 
heeft door zijn vriendelijke uitstraling 
een grote aantrekkingskracht op kleine 
kinderen. Zij kunnen via een trap of 
hellend toegangspad de speelvloer 
bereiken en door de grote “patrijspoorten” 
de omgeving observeren. Op de brede 
glijbaan kan men ook met twee tegelijk 
genieten van de glijpartij. De buik van de 
vis onder de vloer kan gebruikt worden als 
speelhuisje of schuilplaats.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 lengte 4,55 m
 breedte 1,70 m
 hoogte 1,90 m
 glijbaan: 
 breedte 1,00 m
 aanbouwhoogte 1,00 m
- Gewicht: ca. 380 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd berg-
 lariks, hartvrij en geschaafd.
 Zijwanden vis en speelvloer van geklikte
 planken 40 mm dik.
 Hout deels gekleurd met acrylharslak,
 vrij van oplosmiddelen; de structuur van
 het hout blijft zo steeds zichtbaar.
 Glijbaan volledig van roestvrij staal; 
 zijwand 2 mm dik, glijplaat 2,5 mm dik.
 Staanders van thermisch verzinkt stalen
 buis ø 178 mm. 
- Obstakelvrije valruimte: 7,95 x 4,70 m
- Funderingen: 4 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van
 de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal
 tweemaal per seizoen; controle naarge-
 lang gebruiksbelasting

grote vissen
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