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Bestelnummer
6.12000, kleuterschommel
6.12100, kleuterschommel met
  verstelbaar duikelrek
6.12500, kleuterschommel met vast
  duikelrek

Beschrijving
Schommels bestaande uit twee houten 
staanders en een houten dwarsbalk waar-
aan een canvaszitje resp. een rubberzitje 
met veiligheidskettingen en draaiwartel 
is opgehangen. Het duikelrek bestaat uit 
een roestvrijstalen dwarsstang bevestigd 
aan een derde steunpaal Naar keuze is dit 
vast  of verstelbaar.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Schommelen, duikelen

Leveringsomvang
6.12000: 
2 staanders
1 dwarsbalk
1 canvaszitje met kettingen
6.12100/6.1250: 
3 staanders
1 dwarsbalk
1 rubberzitje met kettingen
1 dwarsstang

kleuterschommels

6.12500
Origineel Richter
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Speelwaarde
Schommels behoren tot de basisuitrus-
ting van speelplekken. Zij geven kinderen 
niet alleen een gevoel voor beweging, ver-
snelling en vertraging, maar ook een mo-
ment van gewichtloosheid. Schommelen 
is van belang voor een gezonde ontwikke-
ling van opgroeiende kinderen, het neemt 
spanningen weg en schenkt vreugde.  De 
combinatie met een duikelrek verhoogt de 
attractiviteit van het toestel. Door zijn aan-
gepaste afmetingen zijn deze schommels 
speciaal geschikt voor kleuters.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 6.12000: 
 lengte  2,25 m
 breedte  0,20 m
 hoogte  1,95 m
 6.12100/6.12500: 
 lengte  3,60 m
 breedte  0,20 m
 hoogte  2,65 m
- Gewicht:
 6.12000: ca. 100 kg
 6.12100/6.12500: ca. 195 / 190 kg
- Rondhouten staanders en dwarsbalk  

ø 18 - 21 cm (ø 15 - 18 cm voor 6.12000) 
onder druk geïmpregneerd volgens DIN 
68800, risicoklasse 4. Staanders geper-
foreerd tot op maaiveldhoogte.

 Duikelrek met roestvrijstalen stang ø 30 
mm, lengte 1,20 m; in de hoogte verstel-
baar van 1,00 m tot 1,90 m; vast duikel-
rek op hoogte van 1,23 m.

 Speciale kopshoutverbinder voor be-
vestiging van dwarsbalk op staanders.

 Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm en 
draaiwartel opgehangen aan zelfsme-
rende, verstelbare en in matrijs gesme-
de sinterbuslagers.

 De conische kettingophanging stabili-
seert de schommelbeweging. 

 Soepel canvaszitje (6.12000); overige 
schommels voorzien van rubber zitje 
met staalplaatkern.

- Obstakelvrije valruimte: 
 6.12000:  2,25 x 7,10 m
 6.12100: 4,00/7,90 x 3,95 m 

6.12500: 3,00/7,90 x 3,95 m
- Funderingen:
 6.12000: 2 st. 60 x 60 x 50 cm
 6.12100/6.12500: 3 st. 60 x 60 x 80 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 6.12000:  100 cm
 6.12100:  200 cm
 6.12500:  150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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