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Bestelnummer
50000039, spaghettini 
50000085, spirallo
S 300.1.3, arco

Beschrijving
Spaghettini bestaande uit twee roestvrij-
stalen gebogen buizen waarvan één buis 
voorzien is van een rubberen bol.
Spirallo  bestaande uit zes roestvrijsta-
len staanders waarop een spiraalvormige 
buis is gelast. De spiraal is voorzien van 
twee rubberen bollen op de uiteinden.
Arco bestaande uit een boogvormige buis 
voorzien van 4 blauwe rubberbollen.
De top van de buis is verbonden met twee 
hellende klimkoorden en een hellend
klimnet.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar 
- Openbare speelpleinen
 voetgangerszones
 stadscentra
 vrijetijdscentra
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden 
- Hangen, tuimelen, turnen, klimmen, 
 balanceren, glijden

Leveringsomvang
spaghettini: 2 delen
spirallo: 1 deel
arco: 4 delen

spaghettini - spirallo - arco

S 300.1.3

spaghettini, spirallo:
Origineel Linie M
arco:
Ontwerp: L. Bos
Origineel Spereco Products

50000085

50000085 spirallo

50000039 spaghettini 

S 300.1.3 arco

50000039
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Speelwaarde
Op de spaghettini kunnen kinderen heer-
lijk klimmen en glijden. Hier wordt de 
speelwereld een circustent waarin trape-
zekunstenaars door de lucht zweven en 
chimpansees in de jungle turnen.
De spirallo, een klim- en turntoestel van 
glanzend roestvrij staal, lijkt op een reu-
zengrote rups en ontpopt zich tot een on-
eindige spiraal van fantasie. De speciale 
spiraalvorm nodigt behendige artiesten uit 
tot gewaagde klauterpartijen op en door 
de rondingen van de spiraal.
Op de arco kunnen kinderen tegelijkertijd 
hun behendigheid testen en tonen. Aan 
een zijde klimt men langs de rubberbollen 
omhoog om daarna aan de andere zijde 
weer naar beneden te glijden. 

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 spaghettini:
 lengte  3,30 m
 breedte  0,90 m
 hoogte  1,35 m
 spirallo:
 lengte  3,35 m
 breedte  1,00 m
 hoogte  2,00 m
 arco:
 lengte  3,60 m
 breedte  3,00 m
 hoogte  1,80 m
- Gewicht:
 spaghettini:    ca. 100 kg
 spiralllo:  ca. 270 kg
 arco:  ca. 135 kg
- Spaghettini vervaardigd van dikwandige 

roestvrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 
resp. 3,6 en 8 mm.

 Spirallo vervaardigd van dikwandige 
roestvrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 
2,5 mm voor de spiraalbuis en 8 mm 
voor de staanders. 

 Arco vervaardigd van dikwandige roest-
vrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 2,5 
mm. Kabels van kunststof ommantelde 
staalkabel ø 19 mm. 

 Bollen van blauw rubber.
- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 spaghettini:  1 st. 120 x 60 x 60 cm
  1 st.   60 x 60 x 60 cm
 spirallo:  1 st. 350 x 60 x 80 cm
 arco: 2 st.   80 x 80 x 60 cm
  5 st.   40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
-	 Speeltoestellen	 gecertificeerd	 op	 basis	

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 spaghettini:   135 cm
 spirallo:   200 cm
 arco:   180 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

50000039 spaghettini 

spaghettini - spirallo - arco

50000085 spirallo

1 : 100

S 300.1.3 arco


