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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

Bestelnummer 
6.00001, giraffenschommel

Beschrijving
Giraffenschommel bestaande uit twee 
staanders in de vorm van een kleine en 
grote giraffe. De houten giraffen zijn ver-
bonden door een stalen dwarsbalk waar-
aan twee rubberen schommelzitjes met 
veiligheidskettingen zijn opgehangen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare pleinen
 kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 parken
- Schommelen
 vormgeving en karakterisering

Leveringsomvang
1 complete schommelstelling

giraffenschommel

6.00001

Ontwerp: F. Schelb
Origineel Richter
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Speelwaarde
Kinderen houden van de schommelbe-
weging, maar ook van verrassingen. De 
schommelstaanders, artistiek vormgege-
ven als giraffen, geven een onverwachte 
en vriendelijke indruk. Wie niet schommelt 
kijkt vanaf de rug van de giraffe toe of 
dwaalt met zijn gedachten af naar de grote 
vlakten van Afrika. De giraffenschommel 
is bijzonder geschikt om speelplekken te 
kenmerken en gebieden te identificeren. 
De schommel is een onvergetelijke herin-
nering. Op aanvraag is het ook mogelijk, 
vanwege een completere vormgeving, om 
vrijstaande giraffen te bouwen van ver-
schillende afmetingen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 hoogte 3,50 m
 breedte 6,65 m
 diepte 1,10 m
- Gewicht:  totaal ca. 550 kg
- Toestel vervaardigd van niet geïmpreg-

neerd berglariks, hartvrij en geschaafd. 
Rubberzitjes met staalplaatkern. 

 Ophanging met verzinkte kortschalmige 
kettingen en draaiwartels aan zelfsme-
rende glijlagers.

 Dwarsstang van thermisch verzinkte 
staalbuis.

- Obstakelvrije valruimte: 8,70 x 9,25 m
- Funderingen: 2 st. 80 x 150 x 50 cm
  2 st. 60 x 150 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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