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indianenpaard - paardenspan

4.24145

4.24130 indianenpaard / 4.24135 klein indianenpaard 

4.24140

4.24135 klein indianenpaard

4.241354.24130

4.24140 paardenspan / 4.24145 klein paardenspan

Origineel Richter

Bestelnummer
4.24130, indianenpaard
4.24135, klein indianenpaard
4.24140, paardenspan
4.24145. klein paardenspan

Beschrijving
Indianenpaard en klein indianenpaard met 
lijf van massief hout, poten van gefreesd 
rondhout en hoofd van verlijmde lariks-
plaat; teugel van veiligheidsketting; staart 
van henneptouw.
Paardenspan en klein paardenspan: in-
dianenpaard en klein indianenpaard met 
wagentje voorzien van zitplaats en rug-
leuning.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Rollenspelen
 eenvoudige bewegingsactiviteiten

Leveringsomvang
compleet gemonteerd
funderingsankers
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Speelwaarde
Paarden worden vooral door meisjes 
graag verzorgd en mee betrokken in een 
rollenspel. Het paardenspan bevordert 
de communicatie. De vormgeving, het 
levendige materiaal hout met zijn mooie     
vlammen, tezamen met de aangepaste 
kindermaat maken van deze toestellen 
aantrekkelijke speelelementen. Het kleine 
paardenspan is de miniatuuruitvoering 
van het grote paardenspan.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 indianenpaard: 
 lengte  0,95 m
 breedte  0,30 m
 hoogte  1,15 m
 klein indianenpaard: 
 lengte  0,70 m
 breedte  0,40 m
 hoogte  0,95 m
 paardenspan:
 lengte  2,10 m
 breedte  0,70 m
 hoogte  1,15 m
 klein paardenspan: 
 lengte  1,65 m
 breedte  0,60 m
 hoogte  0,95 m
- Gewicht:
 indianenpaard:  35 kg
 klein indianenpaard:  30 kg
 paardenspan:  110 kg
 kleine paardenspan: 70 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks.
 Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 Paardenhoofd van watervast verlijmde 

lariksplaat 30 mm
 Massief hout voorzien van ontspan-

ningssleuven.
 Poten van gefreesd hartvrij rondhout.
 Handgeschilde schaaldelen 4 - 5 cm.
 Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.
 Thermisch verzinkte funderingsankers
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 indianenpaard:  2 st. 30 x 60 x 30 cm
 kl. indianenpaard: 1 st. 50 x 70 x 30 cm
 paardenspan: 2 st. 30 x 60 x 30 cm
   1 st. 30 x 30 x 30 cm
 kl. paardenspan:  1 st. 50 x 70 x 30 cm
  1 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 indianenpaard:  < 100 cm
 klein indianenpaard: <   60 cm
 paardenspan:  < 100 cm
 kleine paardenspan <   60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

4.24135 klein indianenpaard
4.24145 klein paardenspan

4.24130 indianenpaard
4.24140 paardenspan

indianenpaard - paardenspan
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