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stroomtafel

5.41020/5.41030

5.41020 stroomtafel

5.41020 stroomtafel

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter 

5.41030 stroomtafel met puntig uiteinde

Bestelnummer 
5.41020, stroomtafel
5.41030, stroomtafel met puntig uiteinde 

Beschrijving
Stroomtafel gemaakt van roestvrij staal 
met stroomobstakels van weerbestendig, 
vast rubber. Obstakels bevestigd met ket-
tingen, beweegbaar langs de reling.  

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar
- Voor waterspeelplekken van:
 Speelplaatsen
 Parken
 Grote waterspeelplekken
 Zwembaden

Leveringsomvang
1 compleet toestel
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Functie en speelwaarde
Het is altijd makkelijker om een fysiek 
fenomeen te begrijpen wanneer men het 
kan waarnemen. De ervaring is nog spe-
cialer wanneer het resultaat bereikt kan 
worden door het zelf uit te voeren. Deze 
tafel met verstelbare obstakels in het 
water, zorgt voor zo een ervaring. Foto’s 
van waterstromen met verschillende snel-
heden worden herkenbaar. Wanneer er 
zand of grind wordt toegevoegd kan men 
de vorming van eilanden zien en van te-
genstromen. Een speciaal cognitief leer-
proces wordt dan toegekend om kinderen 
beter te leren begrijpen. Dit is overigens 
niet noodzakelijk om van het instructieve 
spel te kunnen genieten. 

Technische gegevens
- Afmetingen:  
 lengte  3,50 m
 breedte 0,70 m
 hoogte 1,05 m
- Gewicht:  160 kg
- Om het mogelijk te maken het stro-

mingsfenomeen te kunnen bekijken is 
een voldoende hoge waterdruk nodig; 
bijv. een inlaatklep vanuit een vijver, 
een Archimedes, een schroef met hoge 
velg waardoor een hoge capaciteit voor 
waterafvoer mogelijk is, of direct achter 
een pomp in de waterinstallatie.  

- Obstakelvrije valruimte: n.v.t.
- Funderingen: 2 st. 50 x 70 x 50 cm

Veiligheid
- Certificatie op basis van de EN 1176 

norm niet vereist
- Valhoogte: geen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

5.41020, stroomtafel

5.41030, stroomtafel met puntig uiteinde 
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