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huppelplaat

6.06000
Origineel Richter

Bestelnummer
6.06000, huppelplaat

Beschrijving
Huppelplaat bestaande uit een rond 
springplatform gemonteerd op drie stalen 
veren. De huppelplaat wordt bevestigd op 
een betonnen fundatieplaat. Bij voorkeur 
in groepjes van minstens drie huppel-  
platen op te stellen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelplekken
 kinderinstellingen
 schoolspeelplaatsen
 zwembaden
 parken
- Springen huppelen, wedstrijdspelen

Leveringsomvang
1 huppelplaat met 3 veren
1 betonnen fundatieplaat
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Speelwaarde
Op de huppelplaat kan men niet alleen 
springen, men kan eveneens zoals van 
een springplank in alle richtingen afsprin-
gen. Dankzij de veren is men in staat ver-
der dan normaal te springen. In een groep 
opgesteld kan men van de ene plaat op 
de andere springen. Dit is op zich al een 
grote uitdaging. Met enkele speelkame-
raden samen ontstaan zo geanimeerde 
wedstrijdspelletjes.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 diameter  1,00 m
 hoogte  0,35 m
- Gewicht:  ca. 140 kg
- Huppelplaat vervaardigd van niet ge-

impregneerd berglariks; bezaagd hout 
hartvrij en geschaafd.

 Platformen van geklikte planken dikte 
45 mm aaneengeschroefd m.b.v. graat-
latten.

 Thermisch gecoate stalen veren,      
standaardkleur rood.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: betonnen fundatieplaat

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 0,60 m
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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