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Bestelnummer 
4.08501, kleine strepenvis 
4.08502, kleine vissencombinatie
4.08503, kleine stippenvis

Beschrijving
Kleine strepenvis bestaande uit een 
gekleurd figuratief vissenlijf met 
aangebouwd driehoekig platform 
waaraan een  schuine helling, deels vlak, 
deels met klimbalkjes en deels met een 
r.v.s glijplaat bevestigd is. Het platform is 
ook bereikbaar via een trap.
Kleine vissencombinatie bestaande uit 
een ruim platform met aangebouwde 
schuine helling, deels vlak, deels met 

kleine vissen

Ontwerp: F. Dorhand/K.H. Thiele
Origineel Richter 
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4.08502 kleine vissencombinatie

4.08501 kleine strepenvis 4.08503 kleine stippenvis

klimbalkjes en deels met een r.v.s glijplaat. 
Het platform is ook bereikbaar via een trap 
en een smalle schuine helling elk uitgerust 
met een gekleurd figuratief vissenlijf.
Kleine stippenvis bestaande uit een 
speelhuisje met zijwanden in gekleurde 
figuratieve vissenlijven met kijkgaten. In 
de vis is een extra speelruimte voorzien 
van vloer en zitbank.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 campings
- Klimmen, klauteren, kruipen, rennen,
 springen, verstoppertje spelen, zitten,
 glijden, fantasie- en rollenspelen

Leveringsomvang
kleine strepenvis:
in 5 delen geleverd
kleine vissencombinatie:
 in 8 delen geleverd
kleine stippenvis:
in 5 delen geleverd
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kleine vissen
Speelwaarde
De kleine strepenvis is een plezierig 
trefpunt voor kleuters. Zijn vriendelijke 
uitstraling wordt nog eens onderstreept 
door de warme kleuren.
De kleine vissencombinatie is een plezierig 
trefpunt voor kleuters. Het platform kan 
op diverse manieren bereikt worden. Bij 
de geringe platformhoogte van 60 cm 
kunnen voorzichtig de eerste sprongen 
geoefend worden.
De kleine stippenvis is een speelhuisje dat 
elke speelplek een bijzondere uitstraling 
geeft. De attractieve vorm en warme 
kleuren maken hem tot een trefpunt voor 
kleuters. De binnenruimte is een plaats 
voor diverse activiteiten: men kan zich 
erin verstoppen, observeren door de 
kijkgaten of het zich gemakkelijk maken 
zoals in een huisje.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 kleine strepenvis: 
 l x b x h 3,45 x 2,00 x 1,40 m
 kleine vissencombinatie:
 l x b x h 3,60 x 2,60 x 1,20 m
 kleine stippenvis: 
 l x b x h 2,20 x 1,60 x 1,90 m
- Gewicht: 
 kleine strepenvis: ca. 330 kg
 kleine vissencombinatie: ca. 390 kg
 kleine stippenvis: ca. 270 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 
 berglariks, hartvrij en geschaafd.
 Zijwanden vissen, platform, vloer, trap, 
 zitbank en klimwanden van geklikte
 planken 40 mm dik.
 Zijwanden vissencombinatie van gela-
 mineerd berglariks 40 mm dik.
 Klimbalkjes van halfrondhout.
 Hout deels gekleurd met acrylharslak
 ken, vrij van oplosmiddelen; de struc
 tuur van het hout blijft zo steeds zicht
 baar.
 Glijplaat van roestvrij staal.
 Thermisch verzinkte staalvoeten.
- Obstakelvrije valruimte: 
 kleine strepenvis: 4,00 x 5,10 m
 kleine vissencombinatie: 4,60 x 5,60 m
 kleine stippenvis: 3,60 x 4,20 m
- Funderingen:
 kleine strepenvis: 6 st. 30 x 30 x 30 cm
 kleine vissencombinatie:
  8 st. 30 x 30 x 30 cm
  2 st. 50 x 50 x 40 cm
 kleine stippenvis: 4 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis   

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle 
naargelang gebruiksbelasting
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