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zeshoekige speelcombinatie - combiklimtoren

6.72250/6.72256

6.72245 zeshoekige speelcombinatie, staal, gecoat

6.72250 combiklimtoren, hout 

6.72251 combiklimtoren, hout 

6.72240/6.72246
Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72240, zeshoekige speelcombinatie 
 H 3,00 m, hout
6.72241, zeshoekige speelcombinatie 
 H 2,00 m, hout
6.72245, zeshoekige speelcombinatie 
 H 3,00 m, staal 
6.72246, zeshoekige speelcombinatie 
 H 2,00 m, staal 
6.72250, combiklimtoren 
 H 3,00 m , hout
6.72251, combiklimtoren 
 H 2,00 m, hout
6.72255, combiklimtoren 
 H 3,00 m, staal
6.72256, combiklimtoren 
 H 2,00 m, staal

Beschrijving
Zeshoekige speelcombinatie bestaande 
uit zes staanders opgesteld in zeshoek-
vorm, waartussen een trapeze, een spor-
tenwand, ringen, een kettingnet, twee 
klimstangen en een duikelrek zijn gemon-
teerd.
Combiklimtoren bestaande uit vier staan-
ders en twee dwarsbalken waartussen 
een kettingnet, vier klimstangen, een klim-
touw, een klimladder en een sportenwand 
zijn gemonteerd. Het dak wordt gevormd 
door vier horizontaal gespannen hangka-
bels. Staanders in rondhout of in verzinkte 
staalbuis, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 kindertehuizen
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
 vrijetijdscentra
- Turnen, klimmen, hangen, enz.

Leveringsomvang
zeshoekige speelcombinatie:
6 staanders
2 klimstangen
1 kettingnet met dwarsbalk 
2 ringen
1 sportenwand
1 trapeze 
1 duikelrek
combiklimtoren: 
4 staanders
2 dwarsbalken
1 kettingnet met dwarsstang
1 sportenwand
4 klimstangen
1 klimtouw
1 klimladder
4 hangkabels
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Speelwaarde
De speel- en turntoestellen zetten kinde-
ren aan tot gevarieerde bewegingsactivi-
teiten. Deze combinaties laten kinderen 
toe aan hun natuurlijke bezigheidsbehoef-
ten te voldoen en tegelijkertijd zelf opge-
legde oefeningen uit te voeren.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 6.72240/6.72245: 4,10 x 3,55 x 3,00 m
 6.72241/6.72246: 4,10 x 3,55 x 2,00 m
 6.72250/6.72255: 4,00 x 2,50 x 3,00 m
 6.72251/6.72256: 4,00 x 2,50 x 2,00 m
- Gewicht: op aanvraag
- Staanders en dwarsbalken ø 16-18 cm 

van gefreesd en onder druk geïmpreg-
neerd larikshout.

 Staanders en dwarsbalken van verzinkte 
staalbuis ø 14 cm, optioneel  gepoeder-
coat.

 Dwarsstangen van klimnet, trapeze en 
ringen van verzinkte staalbuis ø 42 mm.

 Duikelrekken, van roestvrijstalen buis  
ø 34 mm; sportenwand en klimstangen 
van roestvrijstalen buis ø 42 mm. 

 Klimnet van verzinkte kortschalmige 
ketting, maaswijdte 30 x 30 cm.

 Klimladder van verzinkte kortschalmige 
ketting met stalen verzinkte sporten.

 Trapeze en ringen met behulp van ver-
zinkte veiligheidskettingen opgehangen 
aan zelfsmerende glijlagers.

 Trapezesport verzinkt ø 34 mm.
 Ringen verzinkt ø 30 cm.
 Klimtouw van polypropyleen ø 24 mm 

met grondverankering. 
 Hangkabels van verzinkte veiligheids-

ketting overtrokken met rubberhoes op-
gehangen aan verzinkte staalbuis 40 x 
80 mm.

 Klimladder met verzinkte veiligheidsket-
tingen en verzinkte sporten ø 28 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 zeshoekige speelcombinaties:
 6 st. 40 x 40 x 40 cm
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 combiklimtorens: 
 4 st. 40 x 40 x 40 cm
 6 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 6.72240/6.72245: 290 cm
 6.72241/6.72246: 190 cm
 6.72250/6.72255: 300 cm
 6.72251/6.72256: 200 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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6.72250/6.72255
combiklimtorens H 3,00 m

6.72251/6.72256
combiklimtorens H 2,00 m

6.72240/6.72245 
zeshoekige speelcombinaties H 3,00 m

6.72241/6.72246 
zeshoekige speelcombinaties H 2,00 m


