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evenwichtspalen - springpalen - springbokken

6.72130

6.72130 springpalen

6.72140

6.72120

6.72120 evenwichtspalen6.72140 springbokken

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72120, evenwichtspalen
6.72130, springpalen
6.72140, springbokken

Beschrijving
Evenwichtspalen bestaande uit acht inge-
graven rondhouten palen.
Springpalen bestaande uit drie rondhou-
ten palen op verschillende hoogten.
Springbokken bestaande uit drie roestvrij-
stalen buizen met verlijmde topkogel van 
blauw rubber.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 trimparcours
- Springen, lopen

Leveringsomvang
evenwichtspalen: 8 palen
springpalen: 3 springpalen
springbok: 3 stuks



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

ø 15

ø 320

ø 16

ø 320

200

ø 16

ø 320

200

Speelwaarde
Op de evenwichtspalen worden zowel de 
evenwichtszin als de concentratie en de 
lichaamsbeheersing getraind.
Springpalen en springbokken nodigen uit 
tot variatierijke competitiespelen.

Technische gegevens:
- Afmetingen: 
 hoogte 
 evenwichtspalen: 0,20 m
 springpalen: resp. 0,60/0,90/1,20 m
 springbokken: resp. 0,60/0,90/1,20 m
- Gewicht:
 evenwichtspalen: 65 kg
 springpalen: 60 kg
 springbokken:
- Evenwichtspalen en springpalen diame-

ter 18 cm van geschild en onder druk 
geïmpregneerd larikshout.

 Springbokken van roestvrijstalen buis 
diameter 60 cm met verlijmde en ge-
schroefde topkogel diameter 16 cm van 
blauw rubber.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 evenwichtspalen: geen
 springpalen/springbokken: 
 3 st. 30 x 30 x 30 cm
  
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 evenwichtspalen: geen
 springpalen/springbokken: 120 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per speelseizoen; controle 
naargelang belasting.
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