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veerwipjes taurus - duet - mino

5.52429/5.52479

5.52429 duet, rvs geparelstraald

5.52409/5.52459

5.52409 taurus, rvs geparelstraald

5.52439/5.52449

5.52439 mino, rvs geparelstraald

Origineel Spereco Products
5.52449 mino, gekleurd
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19

Bestelnummer
5.52409, taurus, rvs geparelstraald
5.52459, taurus, gekleurd 
5.52429, duet, rvs geparelstraald
5.52479, duet, gekleurd 
5.52439, mino, rvs geparelstraald
5.52449, mino, gekleurd

Beschrijving
Veerwipjes bestaande uit een gebogen 
buisconstructie van roestvrij staal met 
voetsteun en handgreep en kunststof 
zitje. Het veerwipje duet is uitgerust met 
een houten wipbalk voor twee tot vier per-
sonen. De veerwipjes zijn gemonteerd op 
een veermechanisme met rubberdempers 
zonder klemgevaar. De veerwipjes wippen 
in één richting en zijn daardoor beter con-
troleerbaar en voor passerende kinderen 
beter in te schatten dan wipjes op spiraal-
veren. 

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 instellingen voor gehandicapten
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 voetgangerszones
- Wippen, schommelen, wiegen

Leveringsomvang
compleet gemonteerd met grondanker
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Speelwaarde
Wiptoestellen vallen erg in de smaak bij 
kleine kinderen; het wippen en wiegen 
beantwoordt immers aan hun natuurlijke 
behoeften. Veerwippen bevorderen de 
ontwikkeling van de evenwichtszin en de 
motoriek bij kleuters. Om een gelijkma-
tige, continue wipbeweging te bereiken, 
moet het kind voortdurend zijn gewicht en 
zwaartepunt verplaatsen op het toestel. 
Hierdoor worden het lichaamsgevoel en 
de coördinatie van ritmische bewegingen 
getraind.
Op het veerwipje duet kan men tegenover 
elkaar gaan zitten en heen en weer wip-
pen. Kinderen moeten voortdurend hun 
gewicht verplaatsen en hun bewegingen 
op elkaar afstemmen. Hierdoor wordt het 
onderling gedrag getest.
Het volledig ingekapselde en onderhouds-
vrije veermechanisme kenmerkt zich door 
een steeds gelijkmatige wipbeweging. 
Hierdoor wordt het risico bij oneigenlijk 
gebruik aanzienlijk verkleind.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 taurus:  0,80 x 0,40 x 0,85 m
 duet:  1,10 x 0,55 x 1,00 m
 mino:  0,60 x 0,40 x 0,70 m
- Gewicht:  resp. ca. 20/40/17 kg
- Veerwipjes volledig vervaardigd van 

roestvrijstalen buis ø  38  mm, geparel-
straald. Bollen op voetsteunen ø 50 mm. 

 De gekleurde uitvoeringen zijn gepoe-
dercoat.

 Onderhoudsvrij veermechanisme met 
rubberdempers zonder klemgevaar.

 Zitjes van weerbestendig kunststof met 
verhoogde achterkant.

 Afgeronde wipbalk duet van gelami-
neerd larikshout 15 x 15 cm.

 Duet met paneel van UV-  en  weer-      
bestendige trespaplaat 13 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: grondanker 

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  
 taurus: 45 cm
 duet: 70 cm
 mino: 40 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.52439/5.52449 mino

5.52409/5.52459 taurus

5.52429/5.52479 duet

veerwipjes taurus - duet - mino
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