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Bestelnummer:
5.13000, watergoot L 1,50 m
5.13050, watergoot L 2,00 m
5.13500, wipgoot L 1,50 m
5.14050, waterbekken L 1,50 m
5.14060, waterbekken L 2,00 m 
5.14070, waterbekken L 2,50 m
5.14200, waterbekken met kogelsluiting
5.14400, waterbekken met stuwklep
5.14520, wipbekken L 1,50 m
5.14700, watertafel 
5.14800, kiepbekken L 2,00 m

roestvrijstalen watergoten en bekkens

5.14000 e.v.

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter

5.13000 e.v.

Beschrijving
Waterspeelelementen met een mooie 
vormgeving en volledig van roestvrijstaal. 
Met de afzonderlijke toestellen kunnen 
waterspeelplaatsen in elk gewenste vorm 
en afmeting worden samengesteld. De 
watergoten en waterbekkens kunnen sta-
tisch of beweeglijk zijn en ze zijn voorzien 
van verschillende uitlopen en sluitingen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 scholen en kindertehuizen
 recreatiecentra
 voetgangerszones
 waterspeelplekken
- Water- en zandspelen

Leveringsomvang
afhankelijk van de samengestelde combi-
natie

5.14200 waterbekken met kogelsluiting

5.13000 watergoot L 1,50 / 5.13500 wipgoot

5.14400 waterbekken met stuwklep
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Speelwaarde
De watergoten doen denken aan regen-
goten. Door de grote diepte kunnen ze 
hoge watermassa’s transporteren. Hier 
kan men het vloeien en snel stromen van 
water ervaren. De waterbekkens zijn door 
hun roestvrijstalen staanders bijzonder 
geschikt voor de verbinding van oeverzo-
nes met watervlakten.
De licht glooiende vlakke bekkens kunnen 
zo geïnstalleerd worden dat ze juist op het 
water liggen.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 zie schets (de totale lengte van de 

staanders is afgebeeld)
- Gewicht:
 5.13000: 46 kg
 5.13050: 58 kg
 5.13500: 41 - 46 kg
 5.14050: 46 kg
 5.14060 / 5.14800: 58 kg
 5.14070: 64 kg
 5.14200 / 5.14400: 56 kg
 5.14520: 56 kg
 5.14700: 51 kg
- Goten, bekkens en pompplatform volle-

dig vervaardigd van roestvrij staal, dikte 
2 mm. 

 Alle toestellen zijn voorzien van kind-
vriendelijke randen. 

 Watergoten met staanders van roestvrij-
stalen buis ø 100 mm; de wipgoot met 
staander ø 180 mm. 

 Waterbekkens, wipbekkens, watertafel 
en kiepbekken met staanders 120 x 120 
mm.

 Waterwippen uitgerust met rubberen 
schokdemping en onderhoudsvriende-
lijke sinterbuslagers. 

 De sluiting bij het bekken met kogel is 
een polyamidekogel ø 80 mm; bij het 
bekken met stuwklep is de sluiting een 
klep met rubberdichting, deze is zelf-
sluitend door het eigengewicht van de 
grip.

- Obstakelvrije valruimte:
 afhankelijk van de combinatie; 1,50 m 

rondom het toestel
- Funderingen:
 afhankelijk van de combinatie; diepte 70 

cm 
 De elementen aangeduid met een pijl 

moeten worden geplaatst met een ver-
val van  2% (= 2 cm op 1 m). Dit verval 
is bij verticale plaatsing van de staan-
ders reeds voorzien in de fabriek. Bij de 
plaatsing moet dus niet alleen rekening 
worden gehouden met de hoogte van 
de toestellen maar ook met het verval. 
De aangeduide hoogteverschillen tus-
sen de diverse toestellen moeten wor-
den aangehouden.

watergoten

5.13000
5.13050

5.13500

roestvrijstalen watergoten en bekkens

Veiligheid 
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: afhankelijk van 
 inbouwhoogte
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

waterbekkens

5.14050
5.14060
5.14070

5.14200

5.14400

5.14520

5.14700

5.14800
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