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Bestelnummer
4.24173, babyolifant
4.24175, leeuw
4.24176, neushoorn

Beschrijving
Babyolifant, leeuw en neushoorn zijn van 
massief populierenhout met geschild lijf 
en een staart van touw.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kindertehuizen
 kleuterscholen
 therapeutische inrichtingen
 voetgangerszones
 parken
 openbare pleinen
 vrijetijdscentra
- Klimmen, zitten, tactiele 
 houtwaarneming

Leveringsomvang
1 dier
4 fundatieankers 

babyolifant - leeuw - neushoorn
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Ontwerp: G. Beltzig
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Speelwaarde
Deze drie artestiek ontworpen babydie-
ren, olifant, leeuw en neushoorn, zorgen 
voor een vriendelijke sfeer en worden on-
middelijk aanvaard door kinderen. Zonder 
enkele aanmoediging klimmen kinderen 
erop, aaien ze hen en spelen ze met hun 
staarten. Speel sculpturen zoals deze zijn 
bijzonder geschikt om de kinderwereld te 
accentueren en versterken de indentiteit 
van een ruitme. Deze installaties zorgen 
voor een gastvrij sfeer bij peuterscholen 
etc. 

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 babyolifant:
 lengte  1,25 m
 breedte  0,55 m
 hoogte  1,00 m
 leeuw:
 lengte  1,00 m
 breedte  0,45 m
 hoogte  0,60 m
 neushoorn:
 lengte  1,30 m
 breedte  0,40 m
 hoogte  0,70 m
- Gewicht:  200 / 60 / 100 kg
 Babydieren van handmatig bewerkt ge-

impregneerd populierenhout.
 Kern-vrij gezaagd hout, dus verminder-

de kans op barsten.
 Olifantenoren gemaakt van vijf laags 

waterdicht multiplex, 40 mm.
 Alle onderdelen die worden gebruikt 

voor verankering gemaakt van warmge-
dipeerd staal.

 Staart gemaakt van sisal touw, 4 stren-
gen, natuurlijke kleuren.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 babyolifant: 2 st. 90 x 30 x 30 cm
 leeuw:  2 st. 80 x 30 x 30 cm
 neushoorn: 1 st. 90 x 60 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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