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Bestelnummer
4.07500, zandspeelboot
4.07600, zandspeelboot met zeilen

Beschrijving
De zandspeelboot bestaat uit een stabiele  
houten omranding in de vorm van een  
zeilboot met masten. De  zandspeelboot 
kan met of zonder zeilen geleverd worden.

zandspeelboot

4.07600
Origineel Richter

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijden vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 parken
- Zandspelen
 rollenspelen
 alternatieve zitgelegenheid

4.07500

Leveringsomvang
4.07500:
1 bootomranding
2 masten
1 stuurwiel
3 schepjes
1 klok
4.07600:
idem, echter met 3 zeilen

4.07600 zandspeelboot met zeilen

4.07500 zandspeelboot
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Speelwaarde
De zandspeelboot is zowel een zand-ba-
komranding als een zandbak en een zeil-
schip. Kinderen van groot en klein kunnen 
in de rol van een piraat, zeiler en kapitein 
glijden en kunnen tegelijkertijd zandkaste-
len bouwen en in de zandbak in de romp 
spelen. Het zeil wordt niet alleen gebruikt 
als parasol, het dient ook als afdekking 
voor de zandbak.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  4,45 m
 breedte  1,85 m
 hoogte  2,70 m
 zithoogte  0,60 m
- Gewicht:  600 kg
- Toestel vervaardigd van niet geïmpreg-

neerd berglariks.
 Rondhout geschild ø 15 - 18 cm.
 Kanthout geschaafd en hartvrij.
 Kortschalmige verzinkte veiligheids- 

kettingen 5 mm, voor het verzinken ge-
last.

 Thermisch verzinkt beslag.
 Zeilen uit watervast PVC-doek
 Klok van messing. 
- Funderingen: 2 st. 60 x 60 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 60 cm
- Obstakelvrije valruimte:  zie schetsen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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