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Bestelnummer
5.00001, zandslang

Beschrijving
Zandslang bestaande uit een stabiele 
houten zandbakomranding in de vorm van 
een slang voorzien van een opgerichte 
kop, zeven buiksegmenten en een staart. 
De zandslang kan in diverse vormen en 
afmetingen worden geleverd.

zandslang

5.00001

Ontwerp: F. Schelb
Origineel Richter

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijden
- Openbare speelpleinen
 buurt- en kleuterspeelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 jeugdcentra
 voetgangerszones
- Zand- en bouwspelen
 alternatieve zitgelegenheid

Leveringsomvang
1 kop
1 bekisting voor kop
7 buiksegmenten
1 staart
funderingsankers
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Speelwaarde
De zandslang is zowel een zandbakom-
randing als een bak- en speeltafel, een 
speciale zitbank, een groot dier en een at-
tractief vormgegeven element. De impo-
sante kop wordt graag gebruikt als klaute-
robject; kleuters kruipen bij voorkeur over 
het slangenlijf en voor de moeder of bege-
leider is er nog voldoende zitruimte.
De doordachte constructie laat toe het 
dier naar vorm en afmetingen aan te pas-
sen aan de wensen van de ontwerper. De 
zorgvuldige houtbewerking en de creatie-
ve vormgeving maken van de zandslang 
een alternatieve zitgelegenheid met een 
bijzondere uitstraling voor openbare plei-
nen, voetgangerszones en parken.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  3,90 m
 breedte  3,80 m
 zithoogte  0,30 m
 hoogte  0,95 m
- Gewicht:  ca. 650 kg
- Toestel vervaardigd van niet geïmpreg-

neerd berglariks.
 Segmenten 28 x 28 cm. 
 Thermisch verzinkte funderingsankers 

voor kop en staart.
- Obstakelvrije valruimte:  580 x 640 cm
- Funderingen: 1 st. 100 x 50 x 60 cm
  1 st.   40 x 40 x 20 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

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

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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