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Bestelnummer
S 035.45, lichtboog
S 036.45, zenit

Beschrijving
Lichtboog gevormd door vier evenwijdig 
gemonteerde roestvrijstalen buizen van 
gelijke hoogte en voorzien van afgeronde 
hoeken. De twee verschillende hellings-
hoeken nodigen uit tot klimmen en glij-
den.
Zenit gevormd door drie evenwijdig ge-
monteerde roestvrijstalen buizen van ver-
schillende hoogte en voorzien van rechte 
hoeken. De drie buizen staan bovendien 
onder een hoek van 75°, zodat elke ho-
gere buis voor de lagere een glijleuning 
vormt.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
   schoolspeelplaatsen
   openluchtzwembaden
   vrijetijdscentra
   stadscentra en parken
- Klimmen, glijden

Leveringsomvang
compleet gemonteerd

lichtboog - zenit
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Speelwaarde
De lichtboog  is zowel een klimtoestel, 
een glijbaan, een schaduwspel als een 
brug. Hij combineert grijpen en glijden in 
één spel en vereist heel wat behendigheid 
en lichaamsbeheersing. Hij schrijft geen 
vastomlijnd spelverloop voor en biedt in 
zijn eenvoud een overvloed aan variaties. 
De lichtboog leidt zijn gebruiker tot een 
dialoog in hoogte en moed, spanwijdte en 
behendigheid, wedijver en hulpvaardig-
heid.
Zoals de spanten van een verzonken schip 
of de kepers van een vervallen huis rijst 
het zenit op uit de grond. Het is een spel 
met ronde buizen die men nauwelijks kan 
vastnemen maar toch moet beklimmen. 
Daarom vereist dit speeltoestel behendig-
heid in armen en benen om het hoogste 
punt te bereiken. Voor wie het zenit be-
klimt, verandert het toestel in een glijbaan 
en zoals op elke glijbaan gaat de afdaling 
in vliegende vaart. Wie dit echter allemaal 
te veel moeite vindt, gaat in het gras lig-
gen en droomt zich met zijn vrienden een 
dak boven het hoofd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
  lichtboog: 
 lengte  4,10 m
 breedte  1,20 m
 hoogte  1,65 m
  zenit:
 lengte  4,32 m
 breedte  1,22 m
 hoogte  1,96 m
- Gewicht:
 lichtboog:  ca. 300 kg  
 zenit:  ca. 220 kg
- Vervaardigd van roestvrijstalen buizen, 

machinaal fijn geslepen, diameter 114,3 
mm.

 Lichtboog: onderlinge buisafstand bo-
ven 230 mm, beneden ca. 250 mm; om 
klemgevaar te vermijden.

 Zenit: onderlinge buisafstand minimaal 
250 mm.

- Obstakelvrije valruimte: 
 lichtboog:  7,30 x 4,40 m
 zenit:         7,95 x 4,85 m
- Funderingen:
 lichtboog: 2 st. 160 x 40 x 50 cm
 zenit: 2 st. 140 x 50 x 50 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- valhoogte: 
 lichtboog: 165 cm
 zenit:  196 cm
- Onderhoud:
 onderhoudsvriendelijk, toestelgebon-

den onderhoud minimaal tweemaal per 
seizoen; controle naargelang belasting
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