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huttencombinaties 355 - 3515

2.13515

2.13515 huttencombinatie 3515

2.13505

2.13505 huttencombinatie 355

Origineel Richter

Bestelnummer
2.13505, huttencombinatie 355
2.13515, huttencombinatie 3515

Beschrijving
Huttencombinatie bestaande uit een klei-
ne platformhut met dak, ladder, speelvloer 
en benedenruimte met twee zijwanden, 
twee banken en een ronde tafel. Een hel-
lend toegangspad met handleuningen  of 
een ladder geven toegang tot de hut; via 
een brede kleuterglijbaan wordt de hut 
weer verlaten.
Huttencombinatie 3515 is zonder ingerich-
te benedenverdieping.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Glijden, klimmen
 imitatie- en rollenspelen 

Leveringsomvang
huttencombinatie 355: 
1 kleine platformhut met dak
2 wanden
2 banken
1 ronde tafel
1 hellend toegangspad, L 2,00 m
   met handleuningen
1 brede glijbaan
huttencombinatie 3515:
1 kleine platformhut met dak
1 hellend toegangspad, L 2,00 m
   met handleuningen
1 brede glijbaan

2.13515 huttencombinatie 3515
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Speelwaarde
Deze combinaties zijn op zich al een kleine 
speelplaats waar rollenspelen en diverse 
bewegingsactiviteiten mogelijk zijn. Twee 
kleine ruimten in de vorm van een hutje, 
waarvan één bemeubeld, zijn gemaakt op 
kindermaat en bieden zo geborgenheid. 
Hier kan men verstoppertje spelen of het 
gezinsleven nabootsen. De platformhut 
kan met verschillende aanbouwtoestellen 
worden verbonden en is daardoor een ide-
aal speeltoestel voor kleine ruimten.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 2.13505/2.1315:
 breedte  310 cm 
 lengte 320 cm
 hoogte 275 cm
- Gewicht:  resp. ca. 600 / 500 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks: bezaagd hout geschaafd en 
hartvrij.

 Wanden en dak van handgeschilde 
schaaldelen 3 tot 4½ cm dik. 

 Vloeren van 40 mm geklikte planken.
 Hellend toegangspad van handgeschil-

de schaaldelen 3 tot 4½ cm dik.
 Staanders brug van eikenhouten palen 

14 x 14 cm.
 Laddersporten van gefreesd hardhout  

ø 42 mm.  
 Glijbaan volledig van roestvrij staal,   dik-

te glijplaat 3 mm.
 Hut met thermisch verzinkte staal-    voe-

ten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 hut:  4 st. 50 x 50 x 60 cm
 toegangspad:  2 st. 60 x 60 x 50 cm
 tafel: 1 st. 60 x 60 x 40 cm

Veiligheid
-	 Speeltoestellen	 gecertificeerd	 op	 basis	

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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