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maanlander - ufo

1.41007

1.41007 ufo met 3 glijbanen, niet standaard

1.41007 ufo met 3 glijbanen, niet standaard

1.41006
Origineel Spereco Products

Bestelnummer 
1.41006, maanlander
1.41007, ufo

Beschrijving
Maanlander bestaande uit een verzinkt 
stalen speelkooi die rust op vier stalen 
poten. De twee speelvloeren op verschil-
lende hoogten zijn toegankelijk via twee 
stalen laddertjes. Op de hoogste speel-
vloer is een glijbaan aangebouwd. Op de 
onderste verdieping zijn twee zitbankjes 
gemonteerd. De mogelijkheid bestaat zij-
delings een telefooninstallatie aan te slui-
ten.

Ufo bestaande uit een achthoekig speel-
platform gemonteerd op vier stalen poten. 
De balustrade is voorzien van acht stalen 
beugels. Het platform wordt bereikt via 
een nettunnel met toegangsopening of 
een klimtouw opgehangen aan een cen-
trale buiskoepel: het wordt verlaten via 
een aangebouwde glijbaan. Zijdelings 
kunnen een ladder, schuine wand of klim-
net worden aangebouwd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar 
- Openbare speelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
 recreatiecentra

1.41006 maanlander

- Klimmen, glijden
 rollen- en imitatiespelen

Leveringsomvang
maanlander:
1 speelkooi
1 glijbaan
ufo:
1 speelplatform in 2 delen
1 nettunnel
1 klimtouw
1 glijbaan
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Speelwaarde
De maanlander is een attractief speel- en 
klimtoestel dat door zijn opvallende vorm 
uitnodigt om “verkend” te worden. De glij-
baan staat garant voor een zachte maan-
landing. De optionele telefooninstallatie 
kan worden verbonden met een tweede. 
De ufo is een attractief speel- en klim-
toestel dat door zijn opvallende vorm uit-
nodigt om “verkend” te worden. De op-
tioneel aan te bouwen elementen zorgen 
ervoor dat het toestel van verschillende 
zijden veroverd kan worden. 

Technische gegevens
- Afmetingen:
 maanlander:
 hoogte 2,40 m
 breedte 3,00 m
 lengte 5,60 m
 ufo:
 hoogte 3,65 m
 platformhoogte 1,50 m
 diameter  4,75 m
 glijbaan breedte 0,45 m
 aanbouwhoogte 1,50 m
- Gewicht: 
 maanlander: ca. 830 kg
 ufo: ca. 650 kg
- Maanlander:
 Buisconstructie thermisch verzinkt; po-

ten ø 60 mm, spijlen ø 22 mm.
 Panelen en zitbankjes van gekleurde 

weerbestendige trespaplaat 10 mm dik.
 Ladders van rvs buis ø 34 mm.
 Vloeren van slipvrije aluminium tranen-

plaat dikte 5/7 mm.
 Glijbaan van 2,5 mm roestvrij staal; ge-

trokken rechthoekige vorm zonder las-
naad naast de glijplaat.

- Ufo:
 Platformframe en poten ø 114 mm van 

verzinkt staal.
 Gecoate spijlenbalustrade ø 22 mm.
 Vloer: zie boven
 Beugels en koepel van rvs buis.
 Nettunnel en klimtouw van ommantelde 

staalkabel ø resp. 16 en 18 mm. 
 Glijbaan: zie boven.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 maanlander: 
 speelkooi: 4 st. 50 x 50 x 30 cm
 glijbaan: 1 st. 70 x 35 x 40 cm
 ufo:
 speelplatform: 4 st. 60 x 60 x 60 cm
 nettunnel: 8 st. 20 x 20 x 20 cm
 glijbaan: 1 st. 70 x 30 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 maanlander/ufo: 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

1.41006 maanlander

1.41007 ufo

maanlander - ufo
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