
Bestelnummer
12.43539, schildershuis
12.43569, kapsalon
12.43649, post
12.43689, woonhuis
12.43729, winkel
12.43749, tankstation

Beschrijving
Alle huisjes zijn uitgerust met vloer, zit-
bank, gekleurde wanden, venster en 
kunststofdak. Schildershuis met trans-
parante kunststof tekenwand (vingerverf) 
en tekenbord (krijt). Kapsalon met veilige 
spiegel en legplank. Post met brievenbus, 
loket en legplank. Woonhuis met twee 
vensters, toonbank, legplank, kook- en 
afwastafel. Winkel met twee wandrekken, 
toonbank en legplank. Tankstation met 
twee ingangen, toonbank, legplank en 
overdekte benzinepomp.
De rollenspeelhuisjes zijn ook leverbaar 
met gecoate stalen frames.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 12 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kinderdagverblijven
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Imitatie- en rollenspelen

Leveringsomvang
zie beschrijving

12.43689 woonhuis (afwijkend model)

12.43729 winkel12.43539 schildershuis

12.49729 winkel, verzinkt en gecoat
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rollenspeelhuisjes

12.4374912.43729

12.4368912.43649

12.4356912.43539
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Speelwaarde
De gesloten huisjes zijn uitgerust met 
een toonbank, zodat communicatie tus-
sen binnen en buiten nog mogelijk blijft. 
De diverse onderdelen van elk huisje zijn 
zo op de realiteit afgestemd, dat de es-
sentiële kenmerken niet verloren gaan in 
het spel en de kinderfantasie niet wordt 
belemmerd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 huisjes:
 breedte  1,20 m
 diepte  1,20 m
 hoogte  1,75 m
 tankstation: 
 basis  2,40 x 1,75 m
 breedte  2,00 m
 diepte  2,40 m
 hoogte  1,75 m
- Gewicht:
 huisjes:  262  tot 312 kg
 tankstation:  448 kg
- Speelhuisjes vervaardigd van douglas-

hout onder druk geïmpregneerd.  
 Steunpalen 9 x 9 cm van geschaafd 

kernvrij kanthout. 
 Wanden van weerbestendige gekleurde 

trespaplaten 10 mm; daken van trespa-
platen 8 mm.

 Vloeren van geklikte planken 35 mm.
 Transparante tekenwand van stabiel 

kunststof.
 Benzinepomp, tekenbord, toonbanken, 

wandrekken en legplanken van trespa-
plaat 10 mm.

 Toestellen ook leverbaar met thermisch 
verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets 
- Funderingen:
 huisjes:  4 st. 40 x 40 x 40 cm
 tankstation:  9 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

rollenspeelhuisjes

1 : 100

12.43539 schildershuis

12.43539 t/m 12.43729

12.43749

12.43689 woonhuis

12.43569 kapsalon

12.43729 winkel

12.43649 post

12.43749 tankstation


