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twisterpaal

15.07050

15.7050, twisterpaal

Origineel Spereco Products BV 
15.7050, twisterpaal
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Bestelnummer 
15.7050, twisterpaal

Beschrijving
Twisterpaal bestaande een uit rond, hou-
ten paal waarin twee draaielementen zijn 
verwerkt van roestvrij staal. Deze ele-
menten kunnen met de hand gedraaid 
worden. Daarnaast worden er gekleurde 
pleinplakkers bijgeleverd om het speel-
veld te markeren. 

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen, jongeren en volwassenen
- Openbare speelplaatsen
 parken
 dierentuinen
 vrijetijdscentra
 musea
 schoolpleinen 

Leveringsomvang
1 compleet toestel
pleinplakkers / ronde stippen
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Functie en speelwaarde
Twister, het spel dat nooit ouderwets 
wordt! De gekleurde stippen op de grond 
kunnen de spelers gebruiken om hun han-
den en voeten op te plaatsen. Één spe-
ler is de scheidsrechter en draait aan de 
twisterpaal. Om de beurt krijgen de spe-
lers een opdracht van de scheidsrechter, 
bijvoorbeeld: zet je rechterhand op rood. 
Elke stip mag maar door één speler wor-
den gebruikt. De speler die het langst blijft 
staan, wint het spel!

Technische gegevens
- Afmetingen:
 hoogte 120 cm
 diameter 20 cm
- Staander is verkrijgbaar in roestvrij 

staal, hout, verzinkt metaal of verzinkt 
en gecoat metaal.

- Obstakelvrije valruimte:  geen
- Funderingen: 1 st. 50 x 50 x 50 cm
 
Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm 
- Valhoogte: geen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

15.7050, twisterpaal

twisterpaal


