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turnspeelrij - turnspeelforum

6.72800/6.72820

6.72800 turnspeelforum

6.72500/6.72520

6.72520 turnspeelrij in metaal

6.72500 turnspeelrij 

6.72520 turnspeelrij in metaal

Glijbaan wordt niet standaard meegeleverd

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72500, turnspeelrij
6.72520, turnspeelrij in metaal
6.72800, turnspeelforum
6.72820, turnspeelforum in metaal

Beschrijving
Turnspeelrij bestaande uit 10 op een rij 
geplaatste staanders waartussen volgen-
de turnspeeltoestellen zijn gemonteerd: 
trapeze, sportenwand, twee klim- glijst-
angen, rekstang, looprol, optrekrek, twee 
klimtouwen, kettingnet en ringen.
Turnspeelforum bestaande uit 14 in een 
vierkant opgestelde staanders waartus-
sen volgende turnspeeltoestellen zijn ge-
monteerd: sportenwand, twee klim- glijst-
angen, rekstang, looprol, optrekrek, twee 
klimtouwen, kettingnet, tekenbord en 4 
zitplanken.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 6 tot 14 jaar 
- Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 sport- en recreatiecentra
 openluchtzwembaden
- Turnen, spelen

Leveringsomvang
turnspeelrij:
10 rondhouten staanders
1 trapeze
1 sportenwand
2 klim- glijstangen
1 duikelrek
1 looprol
1 optrekrek
2 klimtouwen
1 kettingnet
2 ringen
turnspeelrij in metaal:
10 metalen staanders
(rvs, verzinkt of verzinkt en gecoat)

turnspeelforum:
14 rondhouten staanders
2 klim- glijstangen
4 zitplanken
1 tekenbord
1 sportenwand
1 optrekrek
2 klimtouwen
1 kettingnet
1 looprol
1 duikelrek
turnspeelforum in metaal:
14 metalen staanders
(rvs, verzinkt of verzinkt en gecoat)
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Technische gegevens
- Afmetingen:
 turnspeelrij:
 lengte  15,70 m
 breedte  0,66 m
 hoogte  3,0 m
 turnspeelforum:
 lengte  6,20 m
 breedte  6,20 m
 hoogte  3,0 m
- Gewicht:  
 turnspeelrij: 740 kg
 turnspeelforum: 920 kg
- Turnspeelrij vervaardigd uit geschilde 

staanders ø 16 - 18 cm geïmpreg-
neerd volgens DIN 68800 risicoklasse 
4; staanders geperforeerd tot op maai-
veldhoogte.

 Uitvoering met metalen staanders: 
staanders ø 168.3 x 40 mm.

 Dwarsstangen ø 32 mm roestvrijstaal. 
Sportenwand, optrekrek, duikelrek, 
klimstangen en handleuning van looprol 
van roestvrijstalen buis ø 38 mm.  Klim-
touwen van polypropyleen met grond-
verankering. Looprol met trommel van 
geribde ( anti-slip ) roestvrijstalen plaat.

 Ringen en trapeze met behulp van 
verzinkte kortschalmige kettingen op-
gehangen aan zelfsmerende cardanla-
gers.

 Turnspeelforum bestaande uit staan-
ders, dwarsstangen, stangen, klim-
touwen, looprol, ringen en trapeze: zie 
turnspeelrij.  

 Uitvoering met metalen staanders: 
staanders ø 168.3 x 40 mm.

 Zitplanken van geschaafd hout dikte 
 12 cm.
 Tekenbord van watervast verlijmde mul-

tiplexplaat in roestvrijstalen raam. 
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 
 turnspeelrij: 10 st. 40 x 40 x 40 cm
    4 st. 30 x 30 x 30 cm
 turnspeelforum: 14 st. 40 x 40 x 40 cm
  4 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- valhoogte:  280 cm
- onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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