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dubbele hangzit - quatro hangzit

6.43500

6.43500 quatro hangzit

6.43000

6.43000 dubbele hangzit

6.43000 dubbele hangzit

Ontwerp: G. Thüre
Origineel Richter

Bestelnummer
6.43000, dubbele hangzit
6.43500, quatro hangzit

Beschrijving
Dubbele hangzit bestaande uit twee staan-
ders verbonden door een kabel waaraan 
een kabelhangmat met twee rubberzitjes 
is opgehangen.
Quatro hangzit bestaande uit twee dub-
bele hangzitten onderling verbonden met 
kabels.
Speciaal voor kleine kinderen zijn deze 
toestellen ook leverbaar met kleinere    
mazen. Tevens leverbaar met afspan-
kabels.

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijdsgroepen vanaf 4 jaar
- Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 sport- en recreatiecentra
- Wippen, schommelen, slingeren

Leveringsomvang
dubbele hangzit: 
2 staanders met kabel en hangmat met    
2 rubberzitjes
quatro hangzit: 
4 staanders met kabel en 2 hangmatten 
met 4 rubberzitjes
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Speelwaarde
De dubbele hangzit is vooral plezier voor 
twee. In ontspannen toestand, zoals in een 
hangmat, kan men gezamenlijk schom-
melen en zich amuseren, maar wilde 
schommelbewegingen zijn natuurlijk ook 
mogelijk. De ongewone liggende houding 
bij het schommelen verhoogt daarbij het 
speelplezier.
Bij de quatro hangzit is het dubbel speel-
plezier.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 dubbele hangzit: 
 breedte: 5,05 m
 diepte: 0,50 m
 hoogte: 2,35 m
 quatro hangzit: 
 breedte: 5,05 m
 diepte: 1,40 m
 hoogte: 2,35 m
- Gewicht:
 dubbele hangzit: 145 kg
 quatro hangzit: 300 kg
- Geschilde staanders Ø  15  -  18  cm      

geïmpregneerd; staanders geperforeerd 
tot op maaiveldhoogte.

 Kabels van kunststofommantelde staal-
kabel ø 19 mm; de verzinkte zesstreng-
se staaldraadkabel van polyamidegaren 
is rond elke kern door verhitting vast-
gesmolten; hierdoor wordt uitrafelen 
verhinderd en de slijtvastheid verhoogd. 

 Schommelzitjes van rubber met staal-
plaatkern.

 Kabelophangingen met verstelbare   
cardanlagers uitgerust met zelfsmeren-
de sinterbuslagers.

- Obstakelvrije valruimte:  zie schets
- Funderingen:
 dubbele hangzit: 2 st. 80 x   80 x 60 cm
 quatro hangzit: 2 st. 80 x 170 x 60 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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