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klimwand - klimturntoestel

6.72230/ 6.72235

6.72230 klimturntoestel, hout

6.72220 klimwand, hout

6.72220/6.72225
Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72220, klimwand, hout
6.72225, klimwand, verzinkt staal
6.72230, klimturntoestel, hout
6.72235, klimturntoestel, verzinkt staal

Beschrijving
Klimwand bestaande uit een kettingnet 
gemonteerd tussen twee rondhouten of 
stalen staanders. Eén staander is verbon-
den met een glijstang, de andere met een 
sportenklimstang.
Klimturntoestel bestaande uit een ketting-
net gemonteerd tussen twee rondhou-
ten of stalen staanders. Eén staander is 
verbonden met een glijstang, de andere 
met een sportenklimstang. Hardhouten 
of stalen klimsporten zijn bevestigd op 
de schuine staanders zodat er een brede 
klimladder ontstaat.
Speeltoestellen ook leverbaar in verzinkt 
en gepoedercoat staal of in roestvrij staal.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kindertehuizen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
- Klimmen, klauteren, springen

Leveringsomvang
klimwand:  
2 staanders
1 kettingnet met dwarsstang
1 glijstang
1 sportenklimstang
klimturntoestel: 
4 staanders
9 klimsporten 
1 kettingnet met dwarsstang
1 glijstang
1 sportenklimstang
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Speelwaarde
De klimwand is een robuust klautertoestel 
voor kinderen van verschillende leeftijden. 
Het toestel bestaat uit een kettingnet, een 
glijstang en een sportenklimstang. 
Het klimturntoestel bestaat uit een ketting-
net, een glijstang, een sportenklimstang 
en een hellende klimladder. De verschil-
lende klimelementen bieden speelplezier 
aan een tiental kinderen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 klimwand:  
 lengte  3,40 m
 breedte  0,60 m 
 hoogte  3,00 m
 klimturntoestel: 
 lengte  3,40 m
 breedte  3,10 m 
 hoogte  3,00 m
- Gewicht: op aanvraag
-  Staanders ø 18 cm van gefreesd en on-

der druk geïmpregneerd larikshout.
 Staanders van verzinkte staalbuis ø 14 

cm, optioneel gepoedercoat.
 Glijstang en sportenklimstang van roest-

vrij staal ø 42 mm.
 Klimnet van verzinkte veiligheidsketting, 

maaswijdte 30 x 30 cm; dwarsstang van 
klimnet verzinkt ø 42 mm.

 Hellende klimladder met hardhouten 
sporten ø 7 cm of met roestvrijstalen 
sporten ø 42 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 klimwand: 2 st. 40 x 40 x 40 cm
  2 st. 60 x 60 x 40 cm
 klimturntoestel: 2 st. 40 x 40 x 40 cm
  2 st. 60 x 60 x 40 cm
  2 st. 40 x 50 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 290 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

6.72220 klimwand hout
6.72225 klimwand verzinkt staal

6.72230 klimturntoestel hout
6.72235 klimturntoestel verzinkt staal
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