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kettingpaden

6.521006.52000

Ontwerp: H. Kükelhaus
Origineel Richter

Bestelnummer
6.52000, vast kettingpad
6.52100, verplaatsbaar kettingpad

Beschrijving
Vast kettingpad bestaande uit tien loop-
balken onderling verbonden met horizon-
tale kettingen en m.b.v. verticale kettin-
gen opgehangen aan twee leuningbalken. 
Deze leuningbalken zijn gemonteerd tus-
sen vier rondhouten staanders die worden 
ingebetonneerd.
Verplaatsbaar kettingpad met twaalf loop-
balken en kanthouten staanders die zon-
der funderingen worden geplaatst.

Gebruiksmogelijkheden
- Personen vanaf 4 jaar
-  Openbare en buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 schoolspeelplaatsen
 voetgangerszones
 openluchtzwembaden
 speelpleinen voor gehandicapten
- Evenwichts- en behendigheids-
 oefeningen

6.52100 verplaatsbaar kettingpad

6.52000 vast kettingpad (afwijkende maat) 6.52000 vast kettingpad

Leveringsomvang
vast kettingpad:
2 staanderparen
2 handleuningen met kettingen en 
   10 loopbalken
verplaatsbaar kettingpad:
1 compleet gemonteerd kettingpad met
   12 loopbalken
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Speelwaarde
Het kettingpad heeft zorgvuldig gemon-
teerde loopbalken die bij belasting in een 
harmonische beweging slingeren. Dit in-
teressante speeltoestel test de concen-
tratie en behendigheid van de gebruiker 
en maakt vermoeide voeten terug monter. 
Het kettingpad kan hellend tegen een ta-
lud worden aangebouwd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  4,00 m
 breedte  1,05 m
 hoogte  resp. 1,30 / 1,20 m
 loophoogte  0,30 m
- Gewicht:  resp. ca. 180 / 300 kg
- Vast kettingpad met geschilde rond-

houten staanders diameter 18 - 21 cm 
van niet geïmpregneerd berglariks.

 Verplaatsbaar kettingpad met kanthou-
ten staanders 14 x 14 cm van niet ge-
impregneerd berglariks, hartvrij en ge-
schaafd.

 Loopbalken van gefreesd hardhout        
ø 75 mm.

 Veiligheidskettingen 6 mm vóór het ver-
zinken gelast.

 Vast kettingpad ook leverbaar met   
thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 
 vast kettingpad:  4 st. 60 x 60 x 60 cm
 verplaatsbaar kettingpad:  geen

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

6.52000 vast kettingpad

6.52100 verplaatsbaar kettingpad
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