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partnerschommel - piramide-partnerschommel

10.9300010.93000 piramide-partnerschommel 10.92000

10.92000 partnerschommel

Ontwerp: W. Graubner
Origineel Richter-Graubner

Bestelnummer
10.92000, partnerschommel
10.93000, piramide-partnerschommel

Beschrijving
Partnerschommel bestaande uit een tra-
peziumvormig houten onderstel waarin 
twee schommels tegenover elkaar zijn 
opgehangen m.b.v. veiligheidskettingen. 
De schommels zijn onderling verbonden 
met stevige koorden en beïnvloeden el-
kaar op die manier.
Piramide-partnerschommel bestaande uit 
een hoog piramidevormig houten onder-
stel met twee schommels zoals boven.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen, jongeren en volwassenen
- Grote parken 
 groene zones 
 botanische tuinen  
 familieparken
 opleidingscentra

Leveringsomvang
onderstellen in delen geleverd incl. zitjes 
en ophangingen
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Functie en speelwaarde
Tijdens de schommelbeweging komen 
verschillende, onzichtbaar werkende 
krachten tot een harmonische schikking. 
De speciale ervaring, met name het har-
monisch heen- en weergaan op de zeer 
hoge schommel met zijn extra lange uit-
zwaai, wordt nog versterkt doordat de 
twee schommels met elkaar zijn verbon-
den. De zwaai van de ene gaat over op 
de andere stilstaande schommel. Daarna 
herhaalt zich dit proces omgekeerd. In 
een afwisselend ritme verplaatst zich de 
lang aanhoudende schommelimpuls van 
de ene naar de andere schommel. De 
partner die de zwaai ondergaat, voelt op 
een ongewone manier hoe zijn beweging 
terug wordt overgedragen op de tegen-
overliggende schommel.
Bij de piramide-partnerschommel wordt 
het lichaam volledig gebruikt. Al snel 
krijgt men fysiek een behaaglijk gevoel. 
Aanvankelijk kan men moeilijk begrijpen 
wat er gebeurt als twee personen op de 
partnerschommel spelen. Met z’n tweeën 
beleeft men het plezier dat de ene schom-
melt en de andere zijn partner – zonder 
iets te doen – tegemoet schommelt. Het 
kan echter ook gebeuren dat een speler, 
ondanks zijn inspanningen, geen bewe-
ging krijgt in de schommel. Des te groter 
het plezier wanneer de schommelimpuls 
met uitstel – veroorzaakt door het net-
werksysteem van de gekoppelde slinge-
ring - krachtig terugkeert. Langzamerhand 
begrijpt men hoe de eigen inspanning ie-
mand later zelf ten goede komt, hoe goed 
men zich voelt in zijn eigen lichaam en in 
relatie tot de anderen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 partnerschommel:
 lengte 7,90 m
 breedte 4,00 m
 hoogte 4,50 m
 piramide-partnerschommel:
 lengte 6,00 m
 breedte 6,00 m
 hoogte 8,00 m
- Gewicht:  resp. ca. 900 kg / ca. 2.000 kg
- Partnerschommel: 
 Onderstel van geschaafd en onder druk 

geïmpregneerd vurenhout 16 x 16 cm 
gemonteerd op verzinkte staalvoeten. 

 Speciale scharnieren en ophanging van 
roestvrij staal.

 Rotbestendige hennepkoorden.
 Veiligheidsschommelzitjes van rubber 

opgehangen aan verzinkte veiligheids-
kettingen.

 Piramide-partnerschommel:
 Onderstel van geschaafde en verlijmd 

houten balken 20 x 20 cm gemonteerd 
op verzinkte staalvoeten.

 Staandertoppen voorzien van piramide-
vormige roestvrijstalen afdekkappen.

10.92000 partnerschommel

10.93000 piramide-partnerschommel

partnerschommel - piramide-partnerschommel

1 : 200

 Overige beschrijving: zie partnerschom-
mel.

 Vandalisme: geschikt voor onbewaakte 
zones.

 Begeleiding: aan te bevelen.
 Instructiebord: aan te bevelen.
 Opstelling: buiten.
 Montage op betonvloer: niet mogelijk.
- Obstakelvrije valruimte: 
 partnerschommel:  1,75 x 15,60 m
 piramide-partnerschommel: 
  6,20 x 20,90 m
- Funderingen:
 partnerschommel: 4 st. 60 x 60 x 60 cm
 piramide-partnerschommel: 
  8 st. 80 x 80 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 partnerschommel:  225 cm 
 piramide-partnerschommel:  255 cm
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting


