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dansscholen

50000141

50000143

50000142
Origineel Linie M

50000142 dansschool twist, geel

50000141 -50000142 dansscholen hula en twist 50000143 dansschool charleston, rood

50000141 dansschool hula, blauw 50000143 dansschool charleston, rood

50000143 dansschool charleston, rood

50000141 dansschool hula, blauw

Bestelnummer
50000141, dansschool hula, blauw
50000142, dansschool twist, geel
50000143, dansschool charleston, rood

50000152, dansschool hula, r.v.s.
50000153, dansschool twist, r.v.s.
50000154, dansschool charleston, r.v.s.

Beschrijving
Dansscholen bestaande uit  drie ver-
schillende roestvrijstalen dansschijven 
gemonteerd op een wiplager met rub-
berdempers. In de deels gekleurde of vol-
ledig in roestvrij staal uitgevoerde dans-
schijven bevinden zich stalen kogels die 
via ingefreesd patroon kunnen worden 
voortbewogen. De twist met 2 kogels en 
de hula met 3 kogels hebben een rond  
patroon, de charleston met 1 kogel heeft 
een grillig patroon. 

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen
- Openbare speelpleinen
   voetgangerszones
 stadscentra
 parken
 marktpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
- Balanceren, swingen, dansen

Leveringsomvang
1 dansschool met funderingsanker
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Speelwaarde
Ook grote dansers zijn ooit klein begon-
nen. Iedereen mag hier op de dansvloer, 
zowel beginners als gevorderden. Alle-
maal kunnen ze een dansje wagen. Enkel 
een beetje behendigheid en plezier om te 
bewegen zijn vereist. Al snel danst men 
dan de aanstekelijke twist of de uitbundi-
ge charleston. De onweerstaanbare hula 
ademt de zoete lucht van de Stille Zuid-
zee en brengt je zo in vakantiestemming.
De drie danstoestellen stimuleren niet    
alleen beweging,  uithouding en het ba-
lanceervermogen, maar ook de zintuigen. 
De danstoestellen worden in principe 
staand bespeeld, maar ze kunnen ook 
met de hand worden geactiveerd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  0,62 m
 breedte  0,41 m
 hoogte  0,34 m
- Gewicht: 45 kg
- Dansscholen volledig vervaardigd van 

geslepen roestvrijstalen plaat; staplaat 
6 mm dik. Zijwanden geel (twist), rood 
(charleston) of blauw (hula) gelakt.

 Kogels van massief roestvrij staal ø 40 
mm.

 Aluminium wipmechanisme met inge-
bouwde rubberdempers.

 Stalen funderingsanker.
 De dansscholen zijn eenvoudig te de-

monteren, zodat hun standplaatsen ook 
voor andere activiteiten en evenemen-
ten kunnen worden gebruikt. Daardoor 
zijn ze zeer geschikt voor voetgangers-
zones en speelplaatsen. 

- Obstakelvrije valruimte: 3,75 x 3,00 m
- Funderingen: 1 st. 50 x 50 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 45 cm
 normatieve valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang gebruiksbelasting

dansscholen

1 : 50

50000141 dansschool Hula

50000142 dansschool Twist

50000143 dansschool Charleston
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