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Bestelnummer
4.90000, vogel
4.90010, vis

Beschrijving
Vogel bestaande uit een speelplatform 
met aangebouwde kleurige kop en staart, 
ladder, klimgrepen, onderliggend kabel-
nest en aangebouwde brede glijbaan.
Vis bestaande uit een speelplatform met 
aangebouwde kleurige kop en staart,   
ladder, klimgrepen, hellend klimnet en 
aangebouwde smalle glijbaan.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden 
- Klimmen, kruipen, glijden, wiebelen
 rollenspel

vogel - vis

4.900104.90000

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

Leveringsomvang
vogel:
1 platform met kop en staart
1 ladder
3 klimgrepen
1 kabelnest
1 brede glijbaan

4.90010 vis  

4.90000 vogel

4.90010 vis  

vis:
1 platform met kop en staart
1 ladder
5 klimgrepen
1 tafel en 1 bank
1 hellend klimnet
1 smalle glijbaan
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Speelwaarde
Door signaalwerking en aantrekkings-
kracht worden kinderen attent gemaakt 
op de speelmogelijkheden van deze twee 
figuratieve speeltoestellen. Zij geven bo-
vendien door hun speciale design een 
bijzondere flair aan elk speelplein waar ze 
staan opgesteld. De vogel is uitgerust met 
een kabelnest, ladder en brede glijbaan. 
Bij de kop zijn drie klimgrepen gemon-
teerd.
De vis heeft vijf klimgrepen die zich als 
mosselen op het lijf hebben vastgezet. 
De vis is verder uitgebreid met een lad-
der, hellend klimnet en smalle glijbaan. In 
plaats van de kleine ronde tafel kan ook 
geopteerd worden voor een kruipgat in de 
vloer met onderliggende kabelladder.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 vogel: 
 lengte  5,80 m
 breedte  4,65 m
 hoogte  2,75 m
 vis:
 lengte  5,50 m
 breedte  5,70 m
 hoogte  2,90 m
 vloer:  2,00 x 2,00 m
 glijbaan:
 aanbouwhoogte  1,50 m
 breedte   resp.1,00/0,45 m
- Gewicht: 
 vogel/vis:  ca. 700 kg
- Vogel en vis van niet geïmpregneerd 

berglariks, hartvrij en geschaafd.
 Hout deels gekleurd met acrylharslak-

ken vrij van oplosmiddelen; de structuur 
van het hout blijft steeds zichtbaar.

 Geklikte vloerplanken 40 mm dik.
 Laddersporten van gefreesd hardhout ø 

42 mm.
 Netten van kunststofommantelde staal-

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

 Glijbanen van 2 tot 3 mm dik roestvrij 
staal; zonder lasnaad naast de glijplaat.

 Verzinkt stalen verankeringsvoeten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 
 vogel: 7 st. 60 x 60 x 60 cm
  2 st. 30 x 30 x 30 cm
 vis: 7 st. 60 x 60 x 60 cm
  1 st. 60 x 60 x 40 cm
  2 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

vogel - vis

4.90000 vogel

4.90010 vis
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