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6.72200/6.72205

6.72200 hangladder, hout

6.72170 zeshoekrek, hout

6.72170/6.72175
Origineel Spereco Products 

zeshoekrek - hangladder
Bestelnummer
6.72170, zeshoekrek, hout
6.72175, zeshoekrek, staal
6.72200, hangladder, hout
6.72205, hangladder, staal

Beschrijving
Zeshoekrek bestaande uit zes rondhouten 
of verzinkt stalen staanders, opgesteld in 
zeshoekvorm, waartussen op verschil-
lende hoogten zes roestvrijstalen stangen 
zijn gemonteerd.
Hangladder bestaande uit vier rondhouten 
of verzinkt stalen staanders waartussen 
een horizontale roestvrijstalen horizontale 
ladder is gemonteerd.

Toestellen leverbaar in hout of in staal, op-
tioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen 
 kindertehuizen
 schoolspeelplaatsen 
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 trimparcours
- Turnen

Leveringsomvang 
zeshoekrek:
6 staanders
6 stangen
hangladder:
4 staanders
1 hangladder
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Speelwaarde
Aan het zeshoekrek met duikelrekken op 
verschillende hoogten kan elk kind, vrij 
naar eigen fantasie en vermogen, ver-
schillende turnoefeningen uitvoeren
Zonder dwang zijn kinderen graag bereid 
al spelend hun vaardigheden te demon-
streren. De hangladder geeft hen hiertoe 
de gelegenheid. Bovendien bevordert het 
hangen met gestrekte rug de normale 
groei bij kinderen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 zeshoekrek:
 lengte 2,90 m
 breedte 2,70 m
 hoogte 1,50 m
 hoogte duikelrekken 1,00/1,20/1,40 m
 hangladder:
 lengte 4,20 m
 breedte 1,10 m
 hoogte 2,00 m
- Gewicht: 
 zeshoekrek:  180 kg
 hangladder: 175 kg
- Staanders ø 16 cm van gefreesd en on-

der druk geïmpregneerd larikshout.
 Verzinkt stalen staanders ø 14 cm, opti-

oneel gepoedercoat.
 Duikelrekken van roestvrijstalen buis  

ø 34 mm
 Hangladder van roestvrijstalen buis ø 60 

mm en sporten ø 34 mm.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 zeshoekrek:  6 st. 40 x 40 x 40 cm
 hangladder: 4 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 zeshoekrek: 140 cm
 hangladder: 200 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per speelseizoen; controle 
naar gelang belasting.

6.72170/6.72175 zeshoekrek

6.72200/6.72205, hangladder

zeshoekrek - hangladder
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