
Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. 
M

et
 d

ez
e 

ui
tg

av
e 

ko
m

en
 a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s 
te

 v
er

va
lle

n.
   

   
   

   
   

   
   

   
20

17

Bestelnummer
50000086, dino 
50000087, krul

Beschrijving
Dino bestaande uit een gebogen roest-
vrijstalen buis met zit en kop van blauw 
rubber. 
Krul bestaande uit een spiraalvormige 
roestvrijstalen buis met kop van blauw 
rubber.
Het speciale wipmechanisme laat toe in 
alle richtingen te wippen, het is onder-
gronds gemonteerd en afgedekt met een 
roestvrijstalen plaat.  

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 voetgangerszones
 stadscentra
 vrijetijdscentra
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden 
- Wiebelen, wippen

Leveringsomvang
1 veerelement met funderingsanker

dino - krul

50000087
Origineel Linie M

50000086

50000087 krul

5000086 dino

5000087 krul
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Speelwaarde
Elk kind droomt ervan eens op de rug 
van een dinosaurus door de wereldge-
schiedenis te rijden. Dit roestvrijstalen 
veerelement met rubberzadel en speciaal 
veermechanisme maakt deze ervaring 
mogelijk. Wie in deze elegante construc-
tie een flamingo, een zwaan of giraf ziet, 
is van harte uitgenodigd om op zijn eigen 
manier door het universum van zijn fanta-
sie te rijden.
De krul komt als een jonge spruit uit de 
aarde geschoten en zet klein en groot aan 
om de heerlijkste capriolen uit te halen.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 dino:
 lengte  0,70 m 

breedte  0,14 m 
hoogte  0,79 m 
krul:

 lengte  0,46 m 
breedte  0,45 m 
hoogte  0,56 m 
Gewicht:

 dino:  ca. 65 kg
 krul:  ca. 65 kg
- Dino en krul vervaardigd van roest-

vrijstalen buis ø 48 mm, wanddikte  
2,5 mm.

 Kop en zit van blauw rubber.
 Het speciaal wipmechanisme van be-

weeglijk gelagerde rubberelementen is 
ondergronds gemonteerd.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:  1 st. 50 x 50 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 dino:  55 cm
 normatieve valhoogte: 100 cm
 krul:  56 cm
 normatieve valhoogte: 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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