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Bestelnummer
3.15100, kleine zeshoekhut zonder dak
3.15300, kleine zeshoekhut met dak
3.16100, zeshoekhut zonder dak
3.16150, zeshoekhut zonder dak, 
  met wanden en bank
3.16300, zeshoekhut met dak
3.16350, zeshoekhut met dak, 
  met wanden en bank

Beschrijving
Kleine zeshoekhutten met ladder en een 
houten vloer; leverbaar met of zonder 
dak.
Zeshoekhutten met ladder en twee hou-
ten vloeren; leverbaar met of zonder zij-
wanden en zitbank; leverbaar met of zon-
der dak.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 buurtspeelpleinen
 kindertehuizen
- Klimmen, schuilen
 woning- en rollenspelen

Leveringsomvang
3.15100:
6 zijstukken, 1 vloer, 1 ladder, 
6 stalen funderingsvoeten
3.15300: 
zie bovenstaand, maar met zeshoekig dak
3.16100:
6 zijstukken, 2 vloeren, 1 ladder, 
6 stalen funderingsvoeten
3.16150: 
zie bovenstaand, maar met 3 wanden en 
1 bank
3.16300: 
6 zijstukken, 2 vloeren, 1 ladder, 
6 stalen funderingsvoeten, 1 zeshoekig 
dak
3.16350:
Zie bovenstaand, maar met 3 wanden en 
1 bank

zeshoekhutten

3.16300/3.163503.16100/3.16150

3.153003.15100

Origineel Richter

3.16350 zeshoekhut met dak, 3 wanden en 1 bank

3.15300 kleine zeshoekhut met dak
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Speelwaarde
Speelcombinaties voor kinderen zijn 
eerst echt attractief als ze de verschil-
lende  vormen ontdekking en afwisseling 
voor het oog bieden. De esthetische zes-
hoekhut is ideaal als middelpunt van een 
speelcombinatie. Op het gelijkvloers is er 
een knusse ruimte voor rollenspellen die 
ook als ontmoetingsplaats gebruikt kan     
worden; op de bovenverdieping kun-
nen verbindingselementen als hangbrug 
en kettingpad naar andere torens of een  
heuvel leiden.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 3.15100/3.15300
 hoogte  2,00 m
 met dak  2,80 m
 vloerhoogten  1,00 m
 zijlengte  1,25 m
 3.16100/3.16150/3.16300/3.16350;
 hoogte  2,50 m
 met dak  3,30 m
 vloerhoogten  0,50/1,50 m
 zijlengte  1,25 m
- Gewicht: 
 resp.  400/580/560/660/740/840 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd bergla-

riks. 
 Bezaagd hout geschaafd en hartvrij.
 Dak en wanden van handgeschilde 

schaaldelen 4 - 5 cm dik.
 Vloeren van 40 mm geklikte planken. 
 Laddersporten van gefreesd hardhout  

ø 42 mm.
 Toestel met thermisch verzinkte staal-

voeten.
- Funderingen: 6 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 kleine zeshoekhut < 100 cm
 zeshoekhut < 150 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

3.15100 kleine zeshoekhut zonder dak

3.16100 zeshoekhut zonder dak
3.16150 zeshoekhut zonder dak, 
 met wanden en bank

zeshoekhutten
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3.15300 kleine zeshoekhut met dak

3.16300 zeshoekhut met dak
3.16350 zeshoekhut met dak, 
 met wanden en bank
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