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Bestelnummer
3.12100, kleine driehoekhut
3.12300, grote driehoekhut 
3.13100, platformhut zonder dak
3.13300, platformhut met dak
3.14100, kleine platformhut zonder dak
3.14150, kleine platformhut zonder dak, 
 ingericht
3.14300, kleine platformhut met dak
3.14350, kleine platformhut met dak, 
 ingericht

Beschrijving
Driehoekhutten met ladder, open wanden 
en naar keuze met een of twee vloeren.
Platformhutten met ladder, twee vloeren, 
twee wanden en een bankje; leverbaar 
met of zonder dak.
Kleine platformhutten met ladder; lever-
baar met twee wanden, twee bankjes en 
een tafel; leverbaar met of zonder dak.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 kindertehuizen
 buurtspeelpleinen
- Klimmen, schuilen
 rollen- en avonturenspelen

Leveringsomvang
3.12100:
3 zijstukken, 1 ladder, 1 vloer, 
3 funderingshouten 
3.12300: 
zie vorige, doch met 2 vloeren
3.13100:
4 zijstukken, 1 ladder, 2 vloeren, 
2 wanden, 1 bank, 4 funderingshouten
3.13300: 
zie vorige, doch met 2 dakhelften
3.14100:
4 zijstukken, 1 ladder, 1 vloer, 
4 funderingshouten
3.14150:
zie vorige, doch met 2 wanden, 2 banken, 
1 tafel
3.14300:
4 zijstukken, 1 ladder, 1 vloer, 
4 funderingshouten, 2 dakhelften
3.14350:
zie vorige, doch met 2 wanden, 2 banken, 
1 tafel

driehoekhutten - platformhutten

3.14300/3.143503.14100/3.14150

3.13100/3.133003.12100/3.12300

Origineel Richter

3.14300 kleine platformhut met dak3.12100 kleine driehoekhut

3.13300 platformhut met dak
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Speelwaarde
De driehoekhut is door haar ongewone 
vorm een verrijking voor elke speelplek en 
ze is eveneens met vele aanbouwelemen-
ten combineerbaar.
De platformhut zonder aanbouwtoestellen 
is in de eerste plaats een speelhuis voor 
familie- en andere rollenspelen op twee 
verdiepingen. Met dak heeft de platform-
hut zelfs twee beschutte ruimten waarin 
men zich geborgen kan voelen. Wordt de 
hut gecombineerd met een glijbaan, een 
zandspeelcombinatie of andere attractie-
ve speelvoorzieningen dan wordt ze een 
veelzijdig “speelpleintje” op een kleine 
ruimte.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 3.12100:
 hoogte  2,00 m
 vloerhoogte  1,00 m
 zijlengte 1,30 m
 3.12300:
 hoogte  2,50 m
 vloerhoogten 0,50/1,50 m
 zijlengte 1,30 m
 3.13100/3.13300:
 hoogte 2,50 m
 met dak 3,30 m
 3.14100 - 3.14350
  hoogte 2,00 m
 met dak 2,80 m
 vloerhoogte 1,00 m
 vloeroppervlakte 1,25 x 1,25 m
- Gewicht: resp. 190/240/390/180-350 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks. 
 Bezaagd hout geschaafd en hartvrij. 
 Laddersporten van gefreesd hardhout 

ø 42 mm. 
 Vloeren van geklikte planken 42 mm.
 Daken en wanden van handgeschilde 

schaaldelen 3 tot 6 cm dik.
 Funderingsvoeten van niet geïmpreg-

neerd  eikenkernhout.
- Obstakelvrije valruimte:
 zie schets
- Funderingen: 
 driehoekhutten: 3 st. 40 x 40 x 40 cm
 platformhutten: 4 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid 
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 3.12100/3.14100/3.14150/
 3.14300/3.14350:  < 100 cm
 3.12300/3.13100/3.13300: < 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-             
gelang belasting

3.12100 kleine driehoekhut

3.12300 grote driehoekhut 

3.13100 platformhut zonder dak

3.13300 platformhut met dak

3.14100/3.14150 kleine platformhut zonder dak

3.14300/3.14350 kleine platformhut met dak

driehoekhutten - platformhutten

1 : 100

3 4 86


