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vogelnestschommels

6.14500 6.14520

6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk

6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk 6.14500 vogelnestschommel

Origineel Richter

Bestelnummer
6.14500, vogelnestschommel
6.14520, vogelnestschommel met stalen 
 dwarsbalk

Beschrijving
Vogelnestschommel bestaande uit een 
houten of stalen dwarsbalk bevestigd aan 
twee rondhouten staanderparen. Aan de 
dwarsbalk is een vogelnest met stootrand 
en rubberen zitvlak opgehangen. Verzink-
te veiligheidskettingen ommanteld met 
rubberhoes bevestigd aan zelfsmerende 
cardanlagers.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 buurtspeelpleinen
 openbare speelpleinen
- Schommelen, wiegen
 communicatie en samenwerking

Leveringsomvang
2 staanderparen
1 dwarsbalk met lagers
1 vogelnest
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Speelwaarde
Schommelen behoort tot de basisspeel-
activiteiten van kinderen. De schommel is 
dan ook een echt aantrekkingspunt voor 
kinderen op speelpleinen. Ons is tot op 
heden geen enkel speeltoestel bekend 
dat op dezelfde wijze zweef- en schom-
melplezier combineert met ongedwongen 
lichaamstraining. In de vogelnestschom-
mel is het fijn vertoeven, vooral wanneer 
er iemand zo vriendelijk is om het toestel 
van buiten uit in beweging te brengen. 
Wanneer er meerdere “kuikens” in het 
nest liggen, is het plezier bijzonder groot.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 vogelnestschommel:
 breedte 3,80 m
 diepte 2,05 m
 hoogte 2,80 m
 vogelnestschommel met stalen 
 dwarsbalk
 breedte 4,30 m
 diepte 2,15 m
 hoogte 2,80 m
- Gewicht: resp. 310/280 kg
- Geschilde rondhouten staanders dia-

meter 15 – 18 cm onder druk geïmpreg-
neerd volgens DIN 68800, risicoklasse 
4; staanders geperforeerd tot op maai-
veldhoogte.

 Staanders met ingefreesde deuvelring.
 Geschilde larikshouten staanders, dia-

meter 15 – 18 cm; dwarsbalk, verbin-
dingsplaten en funderingsvoeten van 
verzinkt staal.

 Vogelnest ø 120 cm van kunststofom-
mantelde staalring voorzien van een 
verstevigde stootrand. Zitvlak van gere-
cycleerde rubbersegmenten verbonden 
met stalen kabels.

 Ophanging m.b.v. verzinkte kortschal-
mige kettingen, ommanteld met rub-
berslang, en draaiwartels bevestigd aan 
zelfsmerende, verstelbare en in matrijs 
gesmede glijlagers.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 60 x 70 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  125 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

6.14500 vogelnestschommel

6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk
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