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spacehoppers

5.524715.52471 spacehopper 4

5.52461 spacehopper 3

5.52441 spacehopper 1

5.52461

5.524515.52441

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
5.52441, spacehopper 1
5.52451, spacehopper 2
5.52461, spacehopper 3
5.52471, spacehopper 4

Beschrijving
Veerwipjes met voetsteunen en hand-
vatten volledig vervaardigd  van roestvrij 
staal. Geïntegreerde zitjes voorzien van 
rubberen zitvlak.
Onderhoudsvriendelijk veermechanisme 
dat de mogelijkheid biedt in alle richtingen 
te wippen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 10 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 schoolspeelplaatsen
 recreatiecentra
 openluchtzwembaden
 voetgangerszones
 stadscentra
- Wippen, wiebelen
 fantasiespelen

Leveringsomvang
1 wipje
1 grondanker met veermechanisme

5.52451 spacehopper 2
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Speelwaarde
Om gezond op te groeien moeten kleine 
kinderen gewiegd worden of moeten ze 
zelf schommelen. Bij de schommelbewe-
ging worden bepaalde hersencentra van 
de groeiende kinderen gestimuleerd. Kin-
deren die door hun moeder nooit op de 
arm of in bed gewiegd werden, vertonen 
gedragsstoornissen, die o.a. door schom-
melen therapeutisch kunnen worden weg-
gewerkt. In zoverre vervult dit soort speel-
toestellen op speelpleinen beslist ook een 
ondersteunende functie voor de gezonde 
groei van kinderen en vooral kleuters.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 spacehopper 1
 lengte 0,65 m
 breedte 0,55 m
 hoogte 0,70 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 2:
 lengte 0,95 m
 breedte 0,60 m
 hoogte 0,75 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 3: 
 doorsnede ø 1,00 m
 hoogte 0,65 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 4: 
 lengte 1,00 m
 breedte 0,85 m
 hoogte 0,70 m
 zithoogte 0,45 m
- Gewicht:
 spacehopper 1:  ca. 38 kg
 spacehopper 2:  ca. 42 kg
 spacehopper 3:  ca. 44 kg
 spacehopper 4:  ca. 57 kg
- Spacehoppers volledig vervaardigd 

van geparelstraalde roestvrijstalen buis,       
ø 33,7 mm, wanddikte 2,5 mm.

 Kogels van massief roestvrij staal             
ø 50 mm.

 Alle randen veilig afgerond.
 Zitjes en voetplaat bekleed met 4 mm 

blauw rubber verlijmd op de staalplaat.
 Onderhoudsvriendelijk veermechanis-

me.
- Funderingen:  
 1 grondanker, in te graven

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 45 cm
 normatieve valhoogte: 100 cm
 Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.52461 spacehopper 3 5.52471 spacehopper 4
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