
Bestelnummer
12.43539, schildershuis
12.43569, kapsalon
12.43649, post
12.43689, woonhuis
12.43729, winkel
12.43749, tankstation

Beschrijving
Alle huisjes zijn uitgerust met vloer, zit-
bank, gekleurde wanden, venster en 
kunststofdak. Schildershuis met trans-
parante kunststof tekenwand (vingerverf) 
en tekenbord (krijt). Kapsalon met veilige 
spiegel en legplank. Post met brievenbus, 
loket en legplank. Woonhuis met twee 
vensters, toonbank, legplank, kook- en 
afwastafel. Winkel met twee wandrekken, 
toonbank en legplank. Tankstation met 
twee ingangen, toonbank, legplank en 
overdekte benzinepomp.
De rollenspeelhuisjes zijn ook leverbaar 
met gecoate stalen frames.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 12 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kinderdagverblijven
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Imitatie- en rollenspelen

Leveringsomvang
zie beschrijving

12.43689 woonhuis (afwijkend model)

12.43729 winkel12.43539 schildershuis

12.49729 winkel, verzinkt en gecoat

Spereco Holland BV Spereco BVBA
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rollenspeelhuisjes

12.4374912.43729

12.4368912.43649

12.4356912.43539

Origineel Spereco Products
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Speelwaarde
De gesloten huisjes zijn uitgerust met 
een toonbank, zodat communicatie tus-
sen binnen en buiten nog mogelijk blijft. 
De diverse onderdelen van elk huisje zijn 
zo op de realiteit afgestemd, dat de es-
sentiële kenmerken niet verloren gaan in 
het spel en de kinderfantasie niet wordt 
belemmerd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 huisjes:
 breedte  1,20 m
 diepte  1,20 m
 hoogte  1,75 m
 tankstation: 
 basis  2,40 x 1,75 m
 breedte  2,00 m
 diepte  2,40 m
 hoogte  1,75 m
- Gewicht:
 huisjes:  262  tot 312 kg
 tankstation:  448 kg
- Speelhuisjes vervaardigd van douglas-

hout onder druk geïmpregneerd.  
 Steunpalen 9 x 9 cm van geschaafd 

kernvrij kanthout. 
 Wanden van weerbestendige gekleurde 

trespaplaten 10 mm; daken van trespa-
platen 8 mm.

 Vloeren van geklikte planken 35 mm.
 Transparante tekenwand van stabiel 

kunststof.
 Benzinepomp, tekenbord, toonbanken, 

wandrekken en legplanken van trespa-
plaat 10 mm.

 Toestellen ook leverbaar met thermisch 
verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets 
- Funderingen:
 huisjes:  4 st. 40 x 40 x 40 cm
 tankstation:  9 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 60 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

rollenspeelhuisjes

1 : 100

12.43539 schildershuis

12.43539 t/m 12.43729

12.43749

12.43689 woonhuis

12.43569 kapsalon

12.43729 winkel

12.43649 post

12.43749 tankstation
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knuffelpaddenstoelen

boleet

knuffelpaddenstoelen mozaïek

Ontwerp: John Evers
Origineel Spereco Holland BV 

knuffelpaddenstoelen beton

knuffelpaddenstoel Karbol mozaïek karbol

kleine

20
19

Bestelnummer 
14.5010, knuffelpaddenstoel Boleet beton
14.5015, knuffelpaddenstoel Boleet 
mozaïek
14.5020, knuffelpaddenstoel Karbol beton
14.5025, knuffelpaddenstoel Karbol 
mozaïek
14.5030, knuffelpaddenstoel Kleine beton
14.5035, knuffelpaddenstoel Kleine 
mozaïek

Beschrijving
Knuffelpaddenstoelen beton volledig be-
staande uit grijs beton. Andere kleuren 
mogelijk op aanvraag.
Knuffelpaddenstoelen mozaïek bestaan-
de uit grijs beton gedecoreerd met moza-
iekpatronen. De elementen kunnen naar 
eigen ontwerp en kleuren gemaakt wor-
den of als sociaal project door mensen 
samen ontworpen en gemozaïekt worden.

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare parken
 buurtpleinen
 voetgangerszones
 dierentuinen
 botanische tuinen
 musea
 openbare speelplaatsen
 stadscentra
 ziekenhuizen
 opnbare gebouwen

Leveringsomvang
1 compleet toestel
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Functie en speelwaarde
De knuffelpaddenstoelen zijn geschikt om 
speelzones te typeren en kinderen een 
welkom gevoel te geven. Ze dragen ertoe 
bij een plaats gemakkelijk te herkennen en 
helpen bij het ontwikkelen van plaatsiden-
titeit. Deze speel- en zitobjecten geven de 
omgeving een vriendelijke sfeer. Ze zijn 
geschikt voor binnen- en buiteninrichting 
van speelgelegenheden.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 knuffelpaddenstoel Boleet:
 hoogte 1,00 m
 diameter 0,90 m
 knuffelpaddenstoel Karbol:
 hoogte 0,90 m
 diameter 0,70 m
 knuffelpaddenstoel Kleine:
 hoogte  0,50 m
 diameter 0,35 m
- Gewicht:  ca. 500 /  325 / 120 kg
- Knuffelpaddenstoelen volledig bestaan-

de uit glad, grijs, gewapend beton.
 Beton in verschillende kleuren verkrijg-

baar. 
 Optioneel kunnen de knuffelpadden-

stoelen met mozaïkpatroon gemaakt 
worden.

- Obstakelvrije valruimte:  
  ø 390 - ø 370 - ø 335 cm 
-  Funderingen: fundatieijzers
 
Veiligheid
- Certificatie op basis van de EN 1176 

norm niet vereist
- Valhoogte: 100 - 90 - 50
-  Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

14.5010, knuffelpaddenstoel Boleet beton / 14.5015, knuffelpaddenstoel Boleet mozaïek

knuffelpaddenstoelen

14.5020, knuffelpaddenstoel Karbol beton / 14.5025, knuffelpaddenstoel Karbol mozaïek

14.5030, knuffelpaddenstoel Kleine beton / 14.5035, knuffelpaddenstoel Kleine mozaïek
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stalen toren met spiraalglijbaan

1.41868

stalen toren met twee spiraalgijbanen (optie), optioneel gepoedercoat

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
1.41868, stalen toren met spiraalglijbaan

Beschrijving
Toren opgebouwd uit vier staanders van 
H-profielen, volledig gesloten spijlen-
balustrades rondom, drie vloeren op ver-
schillende hoogten en een stalen dak. 
Drie verticale ladders geven toegang tot 
de ronde vloeren. De hoogste vloer geeft 
toegang tot een roestvrijstalen spiraal- 
glijbaan. Optioneel kunnen aan iedere 
vloer glijbanen worden aangebouwd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 recreatieparken
 openluchtzwembaden
 vrijetijdscentra
- Klimmen, glijden

Leveringsomvang
1 toren met dak compleet gemonteerd
1 roestvrijstalen spiraalglijbaan
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Speelwaarde
Transparante, stabiele toren die door zijn 
slanke uiterlijk en zijn ronde vorm onmid-
dellijk de aandacht trekt. De felle kleuren 
in combinatie met de avontuurlijke spi-
raalglijbaan maken van de uitkijktoren een 
echte blikvanger.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 diameter toren  2,50 m
 vloerhoogten 2,10/4,30/6,50 m
 totale hoogte 9,00 m
 diameter spiraalglijbaan  0,80 m
- Gewicht: op aanvraag
- Staanders van verzinkt stalen IPE 

120-profielen.
 Dak van gebogen verzinkt stalen plaat 

dikte 5 mm verzinkt.
 Verzinkt stalen spijlenbalustrades ø 22 

mm.
 Verzinkt stalen ladders met sporten ø 34 

mm.
 Stalen delen thermisch verzinkt en      

gepoedercoat tegen meerprijs.
 Vloeren van slipvrije aluminium tranen-

plaat 5-7 mm dik.
 Spiraalvormige tunnelglijbaan volledig 

vervaardigd van roestvrijstalen plaat 2,5 
mm; alle elementen naadloos in elkaar 
geschoven en gelast; begin- en eind-
element voorzien van een opgelaste 
roestvrijstalen buis; centrale staander 
verzinkt. 

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 1 st. 350 x 350 x 100 cm
  1 st. 200 x 200 x 100 cm
  1 st. 140 x   35 x   40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte: 210 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

1.41868 stalen toren met spiraalglijbaan

stalen toren met spiraalglijbaan

1 : 100
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Bestelnummer
11.59702,  speelcombinatie Jacob, hout
11.59802, speelcombinatie Jacob, 
  verzinkt staal
11.59902, speelcombinatie Jacob, 
  gecoat staal 
11.59703,  speelcombinatie Emiel, hout
11.59803, speelcombinatie Emiel, 
  verzinkt staal
11.59903, speelcombinatie Emiel, 
  goecoat staal
11.59705,  speelcombinatie Olga, hout
11.59805, speelcombinatie Olga, 
  verzinkt staal
11.59905, speelcombinatie Olga, 
  gecoat staal
11.59706,  speelcombinatie Emma, hout
11.59806, speelcombinatie Emma, 
  verzinkt staal
11.59906, speelcombinatie Emma, 
  gecoat staal
11.59708,  speelcombinatie Oscar, hout
11.59808, speelcombinatie Oscar,
  verzinkt staal
11.59908, speelcombinatie Oscar,
  gecoat staal
11.59711,  speelcombinatie Bertha, hout
11.59811, speelcombinatie Bertha, 
  verzinkt staal
11.59911, speelcombinatie Bertha, 
  gecoat staal

Beschrijving
Speelcombinaties bestaande uit drie
hoektorens met puntdak en plat formen 
verbonden met diverse aanbouw
elementen zoals ladder, schuine wand, 
palissadentrap, hangladder, toonbank, 
glijstangen, klimnet, schommelbanden, 
schommels en glijbanen.
Speelcombinaties leverbaar in hout, in 
verzinkt staal of in gepoedercoat staal.

speelcombinaties

Origineel Spereco Products
11.5971111.5991111.5970811.59908

11.5970611.5990611.5970511.59905

11.5970311.5990311.5970211.59902

11.59802 speelcombinatie Jacob, verzinkt staal

11.59705 speelcombinatie Olga, hout

11.59708 speelcombinatie Oscar, hout

Gebruiksmogelijkheden
 Kinderen van 3 tot 12 jaar
 Openbare speelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 buurtspeelpleinen
 kinderdagverblijven
 Avonturen en rollenspelen
 klimmen, glijden, hangen, schommelen

Leveringsomvang
zie verder
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Speelwaarde
Deze speelcombinaties springen in 
het oog door het uitgekiende ontwerp 
van    torens en platformen in een niet 
alledaagse driehoekige vorm en op de 
koop toe met zeer ruime afmetingen. De 
toegang tot de combinaties gebeurt met 
behulp van elementen met verschillende 
moeilijkheidsgraad zoals ladders, schuine 
wand, palissadentrap, klimnet, glijstang 
en hangladder. Voor bewegingsspelen 
staan een glijbaan, schommel en schom
melbanden ter beschikking. De winkel 
met toonbank is geschikt voor imitatie en 
rollenspellen.

Technische gegevens
 Afmetingen:
 lengte/breedte:  zie schets
 torens/platformen:
 zijden elk 1,80 m
 vloerhoogten 1,00/1,50/1,80 m
 glijbanen:
 breedte 0,45/1,00 m
 Gewicht: op aanvraag
 Larikshout geïmpregneerd kwartiers

hout. Kanthout geschaafd en hartvrij
 Staal thermisch verzinkt of verzinkt en 

gepoedercoat.
 Gefreesde rondhouten staanders ø 16 

cm of stalen staanders ø 11,5 cm.
 Balustrades van massieve houten   

planken 21 mm of van verzinkt stalen 
spijlen ø 22 mm .

 Vloeren van geklikte planken 40 mm     
of van slipvrije aluminium tranenplaat 
5/7 mm.

 Dak en zijbeplating van UV en weer 
bestendige volkern compactplaten         
6 resp. 10 mm dik.

 Palissadentrap: 4 verticale rondhouten 
of stalen staanders in opgaande hoog
te.

 Ladder met sporten van gefreesd hard
hout ø 7 cm of RVS ø 60 mm; ladder
stijlen hout 12 x 12 cm of staal 8 x 8cm; 
breedte 120 cm.

 Hangladder met RVS sporten ø 34 mm; 
ladderstijlen hout 12 x 12 cm of staal      
8 x 8 cm.

 Schuine wand met klimsporten van half
rondhout 8 cm of stalen koker 4 x 4 cm; 
breedte 120 cm.

 Schommelband opgehangen aan       
verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.

 Klimnet van verzinkte veiligheidskettin
gen 6 mm; zijbalken hout 12 x 12 cm of 
staal 8 x 8 cm.

 Schommelstaanders hout 12,5 x 12,5 
cm of staal 8 x 8 cm; dwarsbalk hout  
24 x 12 cm of staal 8 x 8 cm (dikwan
dig); onderhoudsvriendelijke glijlagers 
en draaiwartel tegen opknopen van de 
ketting; rubberzit met staalkern opge
hangen aan verzinkte veiligheidskettin
gen 6 mm.

 Glijstangen van roestvrijstalen buis         
ø 42 mm. 

11.59702/11.59802/11.59902 Jacob

11.59705/11.59805/11.59905 Olga 

11.59708/11.59808/11.59908 Oscar 

11.59703/11.59803/11.59903 Emiel

11.59706/11.59806/11.59906 Emma 

11.59711/11.59811/11.59911 Bertha 

speelcombinaties

1 : 200

 Smalle glijbanen volledig van roestvrij 
staal, glijplaatdikte 2 mm.

 Brede glijbanen volledig van roestvrij 
staal, glijplaatdikte 2,5 en 3 mm.

 Funderingen: op aanvraag

Veiligheid
 Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
 Valhoogte:  zie tekst schetsen
 Obstakelvrije valruimte: 
 zie tekst schetsen
 Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar
gelang belasting

770

410

66
0

28
0

790

425

54
0

24
0

890

525

67
0

35
0

870

460

12
00

84
5

820

470

76
0

46
0

860

565

77
0

44
0



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. 
M

et
 d

ez
e 

ui
tg

av
e 

ko
m

en
 a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s 
te

 v
er

va
lle

n.
   

   
   

   
   

   
   

   
20

19

speelcombinaties
11.59702/11.59802/11.59902,
speelcombinatie Jacob

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,45 m
1 ladder H 1,00 m
1 schuine wand H 1,00 m
1 brede glijbaan H 1,00 m
Valhoogte 1,00 m
Obstakelvrije valruimte: 6,60 x 7,70 m

11.59703/11.59803/11.59903,
speelcombinatie Emiel

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,95 m, toonbank en 
2 balustrades
1 ladder H 1,50 m
1 smalle glijbaan H 1,50 m
Valhoogte 1,50 m
Obstakelvrije valruimte: 5,40 x 7,90 m

11.59705/11.59805/11.59905,
speelcombinatie Olga

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,45 m en halfopen 
balustrade
1 platform H 0,70 m
1 schuine wand H 0,70 m
1 palissadentrap
1 hangladder L 4,00 m*
1 brede glijbaan H 1,00 m
Valhoogte 1,00/2,75* m
Obstakelvrije valruimte: 7,70 x 8,60 m
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speelcombinaties
11.59706/11.59806/11.59906,
speelcombinatie Emma

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,95 m, toonbank en 
2 gesloten balustrades
1 platform H 1,20 m
1 schuine wand H 1,20 m
1 leuningglijstang
1 smalle glijbaan H 1,50 m
Valhoogte 1,50 m
Obstakelvrije valruimte: 6,70 x 8,90 m

11.59708/11.59808/11.59908,
speelcombinatie Oscar

Leveringsomvang
1 toren met dak H 4,25 m en halfopen
   balustrade
1 platform H 1,50 m met balustrade
1 schuine wand H 1,50 m
1 glijstang*
1 schommel H 2,80 m
1 brede glijbaan H 1,80 m
Valhoogte 1,80/2,30*  m
Obstakelvrije valruimte: 8,70 x 12,00 m

11.59711/11.59811/11.59911,
speellandschap Bertha

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,95 m, toonbank en 
2 balustraden
1 toren met dak H 2,45 m
1 platform H 1,20 m
1 ladder H 1,20 m
3 schommelbanden 
1 smalle glijbaan H 1,50 m
Valhoogte 1,50 m
Obstakelvrije valruimte: 7,60 x 8,20 m
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Bestelnummer
11.59707, speellandschap Maurice, hout
11.59807, speellandschap Maurice, staal
11.59710, speellandschap Anton, hout
11.59810, speellandschap Anton, staal
11.59713, speellandschap Pauline, hout
11.59813, speellandschap Pauline, staal
11.59714, speellandschap Agatha, hout
11.59814, speellandschap Agatha, staal
11.59716, speellandschap Julius, hout
11.59816, speellandschap Julius, staal
11.59717, speellandschap Nora, hout
11.59817, speellandschap Nora, staal

Beschrijving
Speellandschappen bestaande uit ruime 
driehoektorens met puntdak en platformen 
verbonden met diverse aanbouwelemen-
ten zoals ladder, schuine wand, palissa-
dentrap, hangladder, toonbank, glijstan-
gen, klimnet, schommelband, schommels 
en glijbanen. De onderlinge verbinding 
van torens en platformen kan gebeuren 
m.b.v. een evenwichtsbalk, hangbrug, 
hellende netbrug of vaste brug.
Het integreerbare zeshoekhuis is voorzien 
van zes driehoekvloeren op verschillende 
hoogten, vijf dakpanelen, twee gesloten 
balustraden, twee halfopen balustraden 
en een tekenbord.
Speellandschappen leverbaar in hout of in 
verzinkt staal, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 openluchtzwembaden
 vrijetijdscentra
 openbare parken
- Avonturen- en rollenspelen
 klimmen, glijden, schommelen, hangen, 
 balanceren, tekenen

Leveringsomvang
zie verder 

speellandschappen

Origineel Spereco Products
11.59717/11.59817

11.59713/11.59813 11.59714/11.59814

11.59716/11.59816

11.59710/11.5981011.59707/11.59807

11.59810 speellandschap Anton, staal, optioneel gecoat, met netbrug i.p.v. hangbrug

11.59716 speellandschap Julius, hout11.59717 speellandschap Nora, hout

11.59810 speellandschap Anton, staal, zie boven
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Speelwaarde
Multifunctionele speellandschappen met 
diverse toegangen en bruggen die een 
verschillende moeilijkheidsgraad hebben. 
De zeshoektoren heeft trapsgewijs ge-
monteerde speelvloeren.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte/breedte: zie schets
 torens/platformen:
 zijden 1,80 m
 vloerhoogten 1,20/1,50/1,80 m
 zeshoektoren:
 zijden elk 1,80 m
 vloerhoogten 0,30/0,60/0,90/ 
  1,20/1,50/1,80 m
 totale hoogte 4,80 m
 glijbanen:
 breedte 0,45/1,00 m
- Gewicht: op aanvraag
- Geïmpregneerd larikshout. Kanthout 

geschaafd en hartvrij.
 Staal thermisch verzinkt en optioneel 

gepoedercoat.
 Staanders ø 16 cm van kwartiershout of 

stalen staanders ø 11,5 cm.
 Balustrades van houten planken 21 mm 

of van verzinkt stalen spijlen ø 22 mm.
 Vloeren van geklikte houten planken 

40 m of van slipvrije aluminium tranen-
plaat 5/7 mm.

 Dak en zijbeplating van UV- en weer-
bestendige trespaplaten 6 resp. 10 mm.

 Palissadentrap: 6 verticale rondhouten 
of stalen staanders.

 Ladder met sporten van gefreesd hard-
hout ø 7 cm of r.v.s. ø 60 mm; ladderstij-
len hout 12 x 12 cm of staal 8 x 8 cm; 
breedte 120 cm.

 Hangladder met r.v.s. sporten ø 34 mm; 
stijlen hout 12 x 12 of staal 8 x 8 cm.

 Schuine wand met klimsporten van half-
rondhout 8 cm of stalen koker 4 x 4 cm; 
breedte 120 cm.

 Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.
 Schommelstaanders hout 12,5  x  12,5 

cm of staal 8  x  8  cm; dwarsbalk hout 
24 x 12 cm of staal 8 x 8 cm (dikwan-
dig); onderhoudsvriendelijke glijlagers 
en draaiwartel tegen opknopen van de 
ketting; rubberzit met staalkern opge-
hangen aan veiligheidskettingen 6 mm.

 Schommelband opgehangen aan ver-
zinkte veiligheidskettingen.

 Netbrug en klimnet van veiligheidsket-
tingen; zijbalken hout 12  x  12  cm of 
staal 8 x 8 cm.

 Glijstangen van r.v.s. buis ø 42 mm.
 Vaste brug van houten planken 40 mm 

of van aluminium tranenplaat 5/7 mm.
 Hangbrug met loopplanken 40 mm op-

gehangen aan verzinkte staalkabels.
 Sportenladder van hout 12 x 12 cm of 

staal 8 x 8 cm met hardhouten sporten 
ø 7 cm of r.v.s. sporten ø 34 mm.

 Kettingladder met hardhouten sporten  
ø 7 cm of verzinkte sporten ø 27 mm.

11.59707/11.59807 Maurice

11.59713/11.59813 Pauline

11.59716/11.59816 Julius

11.59714/11.59814 Agatha

11.59710/11.59810 Anton

11.59717/11.59817 Nora

speellandschappen

1 : 200

 Tekenbord: trespaplaat 13  mm, twee-
zijdig te gebruiken.

 Smalle glijbanen van rvs, zonder las-
naad naast de glijplaat, dikte 2,5 mm.

 Brede glijbanen  volledig van roestvrij 
staal, glijplaatdikte 3 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen: op aanvraag

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  zie schetsen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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speellandschappen

11.59710/11.59810, speellandschap Anton

Leveringsomvang
1 toren met dak H 4,25 m, toonbank en 2 balustraden
1 toren met dak H 3,95 m en 1 halfopen balustrade
1 schuine wand H 1,50 m
1 glijstang H 1,50 m*
1 hangbrug L 3,00 m met handleuningen
1 klimnet H 1,50 m
1 schommelband
1 brede glijbaan H 1,80 m
Valhoogte 2,00/2,30 m*

Benodigde vrije valruimte:
6,60 x 12,80 m

11.59707/11.59807, speellandschap Maurice

Leveringsomvang
1 toren met dak H 4,45 m en 1 halfopen balustrade
1 platform H 1,70 m
1 ladder H 1,70 m
1 klimnet H 1,70 m
1 schommelband
1 glijstang H 2,00 m*
1 smalle glijbaan H 2,00 m
Valhoogte 2,00/2,30 m*

Benodigde vrije valruimte:
6,50 x 9,70 m

11.59713/11.59813, speellandschap Pauline

Leveringsomvang
1 zeshoekhuis met dak H 4,80 m en tekenbord
1 toren met dak H 4,25 m en halfopen balustrade
1 toren met dak H 3,95 m, toonbank en 1 gesloten balustrade
2 platformen H 1,20 m
1 palissadentrap
1 hangladder L 4,00 m*
1 glijstang H 1,80 m
1 hangbrug L 3,00 m
1 hellende netbrug L 3,00 m
1 schommelband
1 kettingladder H 1,80 m
1 vaste brug L 3,00 m
1 leuningglijstang H 1,20 m
1 klimnet H 1,50 m
1 smalle glijbaan H 1,50 m
1 brede glijbaan H 1,80 m
Valhoogte 1,80/2,15 m*

Benodigde vrije valruimte:
13,50 x 14,70 m
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speellandschappen
11.59714/11.59814, speellandschap Agatha

Leveringsomvang
1 toren met dak H 4,25 m, toonbank en 1 gesloten balustrade
1 toren met dak H 4,25 m en 2 halfopen balustrades
1 toren met dak H 3,95 m en 1 halfopen balustrade
1 platform H 1,50 m en 3 gesloten balustrades
1 sportenladder H 1,50 m
1 schuine wand H 1,50 m
1 hangbrug L 3,00 m
1 vaste brug L 3,00 m
1 glijstang H 1,80 m*
1 kettingladder H 1,80 m
1 brede glijbaan H 1,80 m
Valhoogte 1,80/2,10 m*

Benodigde vrije valruimte:
9,70 x 12,60 m

11.59716/11.59816, speellandschap Julius

Leveringsomvang
1 toren met dak H 4,25 m en 2 balustraden
1 toren met dak H 3,95 m en 1 halfopen balustrade
2 platformen H 1,20 m
1 schuine ladder H 1,20 m
1 leuningglijstang H 1,20 m
1 hangbrug L 3,00 m
1 hangladder L 4,00 m*
1 hellende netbrug L 3,00 m
1 schommelband
1 enkele schommel H 2,80 m
1 smalle glijbaan H 1,50 m
Valhoogte 1,80/2,75 m

Benodigde vrije valruimte:
14,40 x 12,30 m

11.59717/11.59817, speellandschap Nora

Leveringsomvang
1 toren met dak H 3,65 m en halfopen balustrade
1 toren met dak H 4,25 m met toonbank
1 toren met dak H 3,95 m
1 toren met dak H 3,95 m met 1 gesloten balustrade
2 platformen H 0,90 m
1 platform H 1,20 m
1 platform H 1,50 m
1 hangladder L 4,00 m*
1 schuine wand H 1,20 m
1 tekenbord
1 evenwichtsbalk L 3,00 m
1 palissadentrap
1 hellende netbrug L 3,00 m
1 ladder H 1,80 m
1 vaste brug L 3,00 m
1 leuningglijstang H 1,20 m
1 ladder H 1,20 m
1 hangbrug L 3,00 m
1 enkele schommel H 2,50 m
1 smalle glijbaan H 1,50 m
1 brede glijbaan H 1,80 m
Valhoogte 1,80/2,45 m*

Benodigde vrije valruimte:
15,10 x 15,40 m
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wandhuis - zeshoekhuis Nina

11.59718/11.59818

11.59719 zeshoekhuis Nina, hout11.59718 wandhuis, hout

11.59719 zeshoekhuis Nina, hout 11.59719/11.59819

11.59819 zeshoekhuis Nina, staal, optioneel gecoat

Origineel spereco products

Bestelnummer
11.59718, wandhuis
11.59818, wandhuis, staal
11.59719, zeshoekhuis Nina 
11.59819, zeshoekhuis Nina, staal  

Beschrijving
Wandhuis bestaande uit een gehalveerd 
zeshoekhuis met dak, dichte balustrade, 
toonbank onderin, trap met handleunin-
gen en glijbaan. Aan te bouwen aan een 
wand of muur.
Zeshoekhuis bestaande uit een ruime 
zeshoekige speeltoren met zes driehoek-
vloeren en vijf dakpanelen op verschil-
lende hoogten. Het speelhuis met vijf 
gesloten balustraden is verbonden met 
een glijbaan en een schommelband en 
is toegankelijk via een palissadentrap en 
een brede ladder.
Speeltoestellen leverbaar in hout of in ver-
zinkt staal, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 12 jaar
- Openbare speelplekken
 buurtspeelpleinen
 scholen
 speelplekken voor gehandicapten
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Klimmen, glijden, schommelen
 rollenspelen
 trefpunt

Leveringsomvang
wandhuis:
1 half zeshoekhuis
1 trap
1 toonbank
1 glijbaan
zeshoekhuis:
1 zeshoekhuis
1 schommelband met staander
1 palissadentrap
1 glijbaan
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Speelwaarde
Het wandhuis is speciaal ontworpen voor 
aanbouw aan een bestaande wand of 
muur en neemt zo weinig plaats in.
Het zeshoekhuis heeft zes ruime drie-
hoekvloeren gaande van 0,30 tot 1,80 m 
hoogte. In verbinding met de trapsgewijs 
gemonteerde dakpanelen ontstaat een 
zeer ruim speelhuis met klauter- en glij-
mogelijkheden. Onder de speelvloeren is 
voldoende ruimte voor rollenspelen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 wandhuis:
 lengte/breedte:  zie schets
 zijden:  elk 1,80 m, 
 vloerhoogten:  1,20/1,50 m, 
 totale hoogte:  4,50 m
 zeshoekhuis:
 lengte /breedte:  zie schets
 zijden: 1,80 m
 vloerhoogten: 0,30/0,60/0,90/
  1,20/1,50/1,80 m
 totale hoogte:  4,80 m
 glijbaan: 
 breedte: 0,45 m
 aanbouwhoogte: 1,50 m
- Gewicht:  op aanvraag
- Larikshout onder druk geïmpregneerd. 

Kanthout geschaafd en hartvrij.
 Staal thermisch verzinkt en optioneel 

gepoedercoat.
 Gefreesde rondhouten staanders ø 16 

cm of stalen staanders ø 11,5 cm.
 Balustrades van houten planken 21 mm 

of van verzinkt stalen spijlen ø 22 mm.
 Vloeren van geklikte houten planken 40 

mm of van slipvrije aluminium tranen-
plaat 5/7 mm.

 Dak en zijbeplating van UV- en weerbe-
stendige trespaplaten 6 resp. 10 mm.

 Palissadentrap: 6 verticale rondhouten 
of stalen staanders.

 Ladder met sporten van gefreesd hard-
hout ø 7 cm of RVS ø 60 mm; ladder-
stijlen hout 12 x 12 cm of staal 8 x 8cm; 
breedte 120 cm.

 Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.
 Schommelband opgehangen aan ver-

zinkte veiligheidskettingen.
 Glijbanen van rvs, zonder lasnaad naast 

de glijplaat, dikte 2 mm.
- Obstakelvrije valruimte:  zie schetsen
- Funderingen:
 zeshoekhuis: 10 st.   40 x 40 x 40 cm
    1 st.   70 x 35 x 40 cm
    1 st. 140 x 40 x 40 cm 

wandhuis: 7 st.   40 x 40 x 40 cm
  1 st.   70 x 35 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  resp. 150 en 180 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onder-

houd min. tweemaal per speelseizoen; 
controle naargelang belasting

wandhuis - zeshoekhuis Nina

11.59718/11.59818 wandhuis

11.59719/11.59819 zeskhoekhuis Nina
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Bestelnummer
1.43101,  podestglijbaan, hout
1.43201,  podestglijbaan, staal
1.43121,  torenglijbaan, hout
1.43221,  torenglijbaan, staal
1.43171,  speelhuisglijbaan
 met brede glijbaan, hout
1.43271,  speelhuisglijbaan
 met brede glijbaan, staal
1.43172, speelhuisglijbaan
 met smalle glijbaan, hout
1.43272,  speelhuisglijbaan
 met smalle glijbaan, staal

Beschrijving
Podestglijbaan bestaande uit een plat-
form met gekleurde zijpanelen. Het plat-
form is bereikbaar via een roestvrijstalen 
ladder en kan worden verlaten via een 
smalle glijbaan.
Torenglijbaan bestaande uit een toren met 
dak, gekleurde zijpanelen, benedenvloer 
en een aangebouwd terras. De toren is 
toegankelijk via een roestvrijstalen ladder 
en kan worden verlaten langs een aange-
bouwde glijbaan.
Speelhuisglijbaan bestaande uit een 
speelhuis met dak en gekleurde zijpane-
len. Het speelhuis is toegankelijk via een 
hellend klimnet en kan worden verlaten 
langs een brede of smalle glijbaan.
Toestellen leverbaar in hout of in staal, op-
tioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 12 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
- Klimmen, glijden
 woningspelen (torenglijbaan)

Leveringsomvang
podestglijbaan:
1 podest met ladder
1 glijbaan + funderingsbalk
torenglijbaan:
1 toren met ladder en dak
1 glijbaan + funderingsbalk
speelhuisglijbaan:
1 speelhuis met dak
1 klimnet
1 brede glijbaan (1.43171/1.43271) 
 + funderingsbalk
1 smalle glijbaan (1.43172/1.43272)
 + funderingsbalk

speelhuis-, podest- en torenglijbaan

1.43172/1.432721.43171/1.43271

1.43171 speelhuisglijbaan met brede glijbaan1.43172 speelhuisglijbaan met smalle glijbaan

Origineel Spereco Products

1.43121/1.432221

1.43121 torenglijbaan

1.43101/1.43201
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Speelwaarde
Het kleine platform en de ruimte onder 
de podestglijbaan lenen zich voor rollen-
spelen. Door het spelen in groepsverband 
worden zowel sociaal gedrag als onder-
linge communicatie bevorderd.
Naast bewegingsspelen als klauteren 
en glijden, biedt de torenglijbaan tevens 
ruimte voor rollenspelen.
Voor kleuters is het een echte uitdaging 
de vloer van de speelhuisglijbaan te be-
reiken via het beweeglijke klimnet. Na de 
niet zo eenvoudige klimpartij kan men het 
speelhuis langs de glijbaan of langs het 
klimnet weer verlaten. De brede glijbaan 
laat meerdere kinderen toe gelijktijdig 
naast elkaar naar beneden te glijden. 

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 podestglijbaan:
 lengte/breedte zie schets
 vloer 0,80 x 0,80 m
 hoogte 2,00 m
 vloerhoogte 1,50 m
 aanbouwhoogte glijbaan 1,50 m
 breedte glijbaan 0,45 m
 torenglijbaan:
 lengte/breedte zie schets
 vloer 0,80 x 1,60 m
 hoogte 3,30 m
 vloerhoogten 0,35 / 1,50 m
 aanbouwhoogte glijbaan 1,50 m
 breedte glijbaan 0,45 m
 speelhuisglijbaan:
 grondvlak 0,80 x 1,60 m
 hoogte 2,60 m
 vloerhoogte 1,00 m
 aanbouwhoogte glijbaan 1,00 m
 breedte 1,00 resp. 0,45 m
- Gewicht:
 podestglijbaan: op aanvraag
 torenglijbaan: op aanvraag
 speelhuisglijbaan: op aanvraag
- Larikshout onder druk geïmpregneerd.
 Staal thermisch verzinkt en optioneel 

gepoedercoat.
 Staanders en zijbalken van geschaafd 

hartvrij hout 9 x 9 cm.
 Vloeren van geklikte houten planken 35 

mm dik.
 Gekleurde zijpanelen van weerbesten-

dige trespaplaten 10 mm dik.
 Dak van geprofileerde geklikte planken 

35 mm.
 Staaluitvoeringen met staanders en bal-

ken van verzinkt staal 8 x 8 cm; vloeren 
van slipvrije aluminium tranenplaat 5/7 
mm; dak van trespaplaat 6 mm.

 Klimnet van verzinkte veiligheidskettin-
gen 6 mm, maaswijdte 30 x 30 cm.

 Smalle glijbaan van 2 mm roestvrij staal; 
getrokken rechthoekige vorm zonder 
lasnaad naast de glijplaat; leuningbuis ø 
42 mm, wanddikte 2 mm; zijwandhoog-
te minimaal 15 cm.

 Brede glijbaan volledig van roestvrij 
staal, glijplaatdikte 2,5 mm.

1.43101/1.43201
podestglijbaan

1.43121/1.43221
torenglijbaan

1.43171/1.43271
speelhuisglijbaan 
met brede glijbaan

1.43172/1.43272
speelhuisglijbaan 
met smalle glijbaan

speelhuis-, podest- en torenglijbaan

1 : 200

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 podestglijbaan: 
 4 st. 40 x 40 x 40 cm
 
 torenglijbaan: 
 6 st. 40 x 40 x 40 cm
 
 speelhuisglijbaan smal: 
 4 st. 40 x 40 x 40 cm
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 
 speelhuisglijbaan breed: 
 5 st. 40 x 40 x 40 cm
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 podestglijbaan/torenglijbaan: 150 cm
 speelhuisglijbaan: 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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platformglijbanen

1.43112/1.43212 1.43111/1.43211
Origineel Spereco Products

Bestelnummer
1.43111,  platformglijbaan hout
1.43112,  platformglijbaan hout 
  met schommel
1.43211,  platformglijbaan staal
1.43212,  platformglijbaan staal 
  met schommel

Beschrijving
Platformglijbaan bestaande uit een ruim 
speelplatform met gekleurde zijpanelen. 
Het platform is toegankelijk via een roest-
vrijstalen ladder en een glijstang; het kan 
worden verlaten via de aangebouwde glij-
baan. De schommel is aan het speelplat-
form aangebouwd. Toestellen leverbaar in 
hout of in staal, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 6 tot 12 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 openluchtzwembaden
- Klimmen, glijden, schommelen

Leveringsomvang
1 platform met ladder
1 glijstang
1 glijbaan
1 schommel (1.43112 / 1.43212)

1.43112 platformglijbaan hout met schommel

1.43212 platformglijbaan staal met schommel (kabelbrug is optioneel)

1.43111 platformglijbaan hout
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Speelwaarde
De platformglijbaan is een attractieve 
speelcombinatie dankzij het ruime plat-
form dat aan verschillende kinderen tege-
lijkertijd speelruimte biedt. De combinatie 
van glijbaan en glijstang maakt dat het 
toestel op diverse manieren beklommen 
en weer verlaten kan worden. 
De speelcombinatie met schommel is op 
zich al bijna een kleine complete speel-
plaats. De schommel is een attractief be-
wegingstoestel.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte/breedte: zie schets
 vloer 1,60 x 1,60 m
 vloerhoogte 1,50 m
 totale hoogte 2,80 m
 aanbouwhoogte glijbaan 1,50 m
 breedte glijbaan 0,45 m
- Gewicht: op aanvraag
- Larikshout onder druk geïmpregneerd. 
 Staal thermisch verzinkt en optioneel 

gepoedercoat.
 Staanders en zijbalken van geschaafd 

hartvrij hout 9 x 9 cm of van verzinkt 
staal 8 x 8 cm.

 Vloeren van geklikte houten planken 35 
mm of van slipvrije aluminium tranen-
plaat 5/7 mm.

 Schommelstaanders hout 12 x 12 cm 
(staal 8 x 8 cm); schommelbalk hout 12 
x 24 cm (staal 8 x 8 cm, dikwandig).

 Gekleurde zijpanelen van weerbesten-
dige trespaplaten 10 mm dik.

 Ladder van roestvrijstalen buis ø 34 
mm.

 Glijstang van roestvrijstalen buis ø 42 
mm.

 Schommelzit van rubber met staalkern-
plaat opgehangen aan kortschalmige 
kettingen 6 mm; onderhoudsvriendelijk 
glijlager en draaiwartel tegen opknopen 
van de ketting.

 Glijbaan van 2 mm roestvrij staal; ge-
trokken rechthoekige vorm zonder las-
naad naast de glijplaat; leuningbuis ø 42 
mm, wanddikte 2 mm; zijwandhoogte 
minimaal 15 cm. 

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 platform: 7 st. 40 x 40 x 40 cm
 schommel: 2 st. 40 x 40 x 40 cm
 glijstang: 1 st. 30 x 30 x 30 cm
 glijbaan: 1 st. 70 x 30 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

1.43111/1.43211 platformglijbaan

1.43112/1.43212 platformglijbaan met schommel

platformglijbanen
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Bestelnummer
1.63101, torencombinatie, hout
1.63201, torencombinatie, staal

Beschrijving
Torencombinatie bestaande uit een cen-
trale toren met dak, gekleurde zijpanelen 
en een stalen klim- of glijstang. Rond de 
toren zijn drie platformen op verschillende 
hoogten aangebouwd. Deze platformen 
zijn bereikbaar via een hangladder en een 
hellend kettingpad en kunnen worden ver-
laten via een  veilige glijbaan.
Speeltoestellen leverbaar in hout of ver-
zinkt staal, optioneel gepoedercoat.

torencombinatie

1.63101/1.63201

1.63101 torencombinatie, hout

1.63201 torencombinatie, staal, optioneel gecoat

Origineel Spereco Products

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 6 tot 12 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
- Klimmen, glijden, hangen, balanceren
 woningspelen

Leveringsomvang
11 staanders
1 dak
4 vloeren
5 zijpanelen
1 glijstang
1 hangladder
1 kettingpad
1 glijbaan
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Speelwaarde
Via het kettingpad en twee tussenplatfor-
men bereikt men de centrale toren. Be-
hendige klimmers gebruiken hiervoor de 
klimstang of de hangladder. De glijbaan is 
een attractieve uitvalsweg.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 vloer platformtoren 1,60 x 1,60 m
 vloerhoogten 0,70 / 1,40 / 2,00 m
 totale hoogte 4,00 m
 aanbouwhoogte glijbaan 1,40 m
 breedte glijbaan 0,45 m
- Gewicht: op aanvraag
- Larikshout onder druk geïmpregneerd.
 Staal thermisch verzinkt en optioneel 

gepoedercoat.
 Staanders en zijbalken van geschaafd 

hartvrij hout 9 x 9 cm.
 Vloeren van geklikte houten planken 35 

mm dik.
 Gekleurde zijpanelen van weerbesten-

dige trespaplaten 10 mm dik.
 Dak van geprofileerde geklikte planken 

35 mm.
 Staaluitvoeringen met staanders en bal-

ken van verzinkt staal 8 x 8 cm; vloeren 
van slipvrije aluminium tranenplaat 5/7 
mm; dak van trespaplaat 6 mm.

 Klimnet van verzinkte veiligheidskettin-
gen 6 mm, maaswijdte 30 x 30 cm.

 Glijstang van roestvrij staal ø 42 mm
 Smalle glijbaan van 2 mm roestvrij staal; 

getrokken rechthoekige vorm zonder 
lasnaad naast de glijplaat; leuningbuis ø 
42 mm, wanddikte 2 mm; zijwandhoog-
te minimaal 15 cm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 13 st. 40 x 40 x 40 cm
    1 st. 30 x 30 x 30 cm
  1 st. 70 x 30 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte: 270 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

1.63101/1.63201 torencombinatie

torencombinatie
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maanlander - ufo

1.41007

1.41007 ufo met 3 glijbanen, niet standaard

1.41007 ufo met 3 glijbanen, niet standaard

1.41006
Origineel Spereco Products

Bestelnummer 
1.41006, maanlander
1.41007, ufo

Beschrijving
Maanlander bestaande uit een verzinkt 
stalen speelkooi die rust op vier stalen 
poten. De twee speelvloeren op verschil-
lende hoogten zijn toegankelijk via twee 
stalen laddertjes. Op de hoogste speel-
vloer is een glijbaan aangebouwd. Op de 
onderste verdieping zijn twee zitbankjes 
gemonteerd. De mogelijkheid bestaat zij-
delings een telefooninstallatie aan te slui-
ten.

Ufo bestaande uit een achthoekig speel-
platform gemonteerd op vier stalen poten. 
De balustrade is voorzien van acht stalen 
beugels. Het platform wordt bereikt via 
een nettunnel met toegangsopening of 
een klimtouw opgehangen aan een cen-
trale buiskoepel: het wordt verlaten via 
een aangebouwde glijbaan. Zijdelings 
kunnen een ladder, schuine wand of klim-
net worden aangebouwd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar 
- Openbare speelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
 recreatiecentra

1.41006 maanlander

- Klimmen, glijden
 rollen- en imitatiespelen

Leveringsomvang
maanlander:
1 speelkooi
1 glijbaan
ufo:
1 speelplatform in 2 delen
1 nettunnel
1 klimtouw
1 glijbaan
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Speelwaarde
De maanlander is een attractief speel- en 
klimtoestel dat door zijn opvallende vorm 
uitnodigt om “verkend” te worden. De glij-
baan staat garant voor een zachte maan-
landing. De optionele telefooninstallatie 
kan worden verbonden met een tweede. 
De ufo is een attractief speel- en klim-
toestel dat door zijn opvallende vorm uit-
nodigt om “verkend” te worden. De op-
tioneel aan te bouwen elementen zorgen 
ervoor dat het toestel van verschillende 
zijden veroverd kan worden. 

Technische gegevens
- Afmetingen:
 maanlander:
 hoogte 2,40 m
 breedte 3,00 m
 lengte 5,60 m
 ufo:
 hoogte 3,65 m
 platformhoogte 1,50 m
 diameter  4,75 m
 glijbaan breedte 0,45 m
 aanbouwhoogte 1,50 m
- Gewicht: 
 maanlander: ca. 830 kg
 ufo: ca. 650 kg
- Maanlander:
 Buisconstructie thermisch verzinkt; po-

ten ø 60 mm, spijlen ø 22 mm.
 Panelen en zitbankjes van gekleurde 

weerbestendige trespaplaat 10 mm dik.
 Ladders van rvs buis ø 34 mm.
 Vloeren van slipvrije aluminium tranen-

plaat dikte 5/7 mm.
 Glijbaan van 2,5 mm roestvrij staal; ge-

trokken rechthoekige vorm zonder las-
naad naast de glijplaat.

- Ufo:
 Platformframe en poten ø 114 mm van 

verzinkt staal.
 Gecoate spijlenbalustrade ø 22 mm.
 Vloer: zie boven
 Beugels en koepel van rvs buis.
 Nettunnel en klimtouw van ommantelde 

staalkabel ø resp. 16 en 18 mm. 
 Glijbaan: zie boven.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 maanlander: 
 speelkooi: 4 st. 50 x 50 x 30 cm
 glijbaan: 1 st. 70 x 35 x 40 cm
 ufo:
 speelplatform: 4 st. 60 x 60 x 60 cm
 nettunnel: 8 st. 20 x 20 x 20 cm
 glijbaan: 1 st. 70 x 30 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 
 maanlander/ufo: 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

1.41006 maanlander

1.41007 ufo

maanlander - ufo

1 : 100
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Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

Bestelnummer
2.22121, zandbak, kanthout 2,00 x 2,00 m
2.22122, zandbak, kanthout 2,50 x 3,00 m
2.22123, zandbak, kanthout 3,00 x 3,00 m
2.22124, zandbak, afwijkende maten

houten zandbakken

2.22121/2.22123

Origineel Spereco Products

Beschrijving
Zandbakken bestaande uit een zandbak
omranding van twee op elkaar vast
gepinde kanthouten balken. 

Gebruiksmogelijkheden
 Alle leeftijdsgroepen vanaf 2 jaar
 Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 vrijetijdscentra
 parken
 Zandspelen

Leveringsomvang
8 balken
8 houten pinnen
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Speelwaarde
Het intensieve spel met het basismateri
aal zand bevordert de bewegingscreati
viteit bij kinderen. Bovendien worden ook 
sociaal gedrag, rollen en groepsspelen 
op een natuurlijke wijze aangeleerd en 
gestimuleerd. Het zand biedt enorm veel 
mogelijkheden: zandkastelen bouwen, 
gaten graven, tekeningen maken, figu
ren vormen enz. De gladde en afgevlakte 
zandbakrand leent zich uitstekend als 
zitplaats en wordt tevens gebruikt voor 
het bakken van zandtaarten of voor het 
neerleggen van speelmateriaal.  De zand
bakken bieden bovendien het voordeel 
dat ze snel en eenvoudig kunnen worden 
opgebouwd zonder gebruik van spijkers, 
schroeven of bouten.

Technische gegevens
 Afmetingen: zie schetsen
 hoogte kanthouten zandbak: 0,25 m
 Gewicht:
 2.22121: 122 kg
 2.22122: 166 kg
 2.22123: 180 kg
 Hout onder druk geïmpregneerd.
 Rondhout ø 20 cm geschild en af       

gevlakt.
 Kanthout 12 x 12 cm hartvrij, geschaafd 

en zonder scherpe kanten.
 Verbinding door middel van houten   

pinnen.
 Obstakelvrije valruimte:  zie schetsen
 Funderingen: niet noodzakelijk

Veiligheid
 Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
 Valhoogte:
 kanthouten zandbakken: 25 cm
 Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar
gelang belasting

houten zandbakken

2.22121 zandbak kanthout

2.22122 zandbak kanthout

2.22123 zandbak kanthout
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Bestelnummer
S 053.02, poel 1
S 054.02, poel 2
S 055.02, poel 3
S 056.02, poel 4
S 057.02, poel 5
S 058.02, poel 6
S 059.02, poel 7

Beschrijving
Poelen vervaardigd van geslepen grijs  
graniet met telkens verschillend uit
gevoerde bovenvlakken. Op en in de  
poelen kan met water gespeeld en geklie
derd worden. De poelen zijn ook geschikt 
als knikker en autorenbaan, zitpoef, pick
nicktafel, zand en evenwichtsspel.

Gebruiksmogelijkheden
 Kinderen vanaf 3 jaar
 Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 instellingen voor gehandicapten
 parken en plantsoenen
 winkelstraten en standscentra
 voetgangerszones
 Kliederen, zitten, eten, knikkeren,
 balanceren

Leveringsomvang
in één deel geleverd

poelen

S 059.02

S 054.02 poel 2

S 053.02 / S 054.02 / S 059.02 poel  1, 2, 7

S 054.02 / S 056.02 poel 2, 4

S 053.02 poel 1

Origineel Spereco Products
S 058.02

S 057.02S 056.02

S 055.02S 054.02S 053.02

S 054.02 poel 2 S 056.02 poel 4

S 059.02 poel 7

20
19
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Speelwaarde
De poelen zijn een spel met regenwater 
dat zich verzamelt op hun boven vlakken. 
Ze zijn een prentenboek in steen dat  vertelt 
over een waterschaal waarin een laat
ste druppel valt, waarin zich ring vormig 
bergen en dalen vormen tot de schaal 
 volledig gevuld is (poel 5). De  poelen 6 en 
7 hebben de vorm van een waterkolk die 
ontstaat als men de stop uit een badkuip 
trekt.
De poelen zijn versteende beelden van 
druppels.

Technische gegevens
 Afmetingen:
 diameter 1,00 m
 hoogten
 poel 1 en 7 0,29 m
 poel 2 0,36 m
 poel 3 en 6 0,36 m
 poel 4 en 5 0,34 m
 Gewicht: ca. 300  380 kg
 Poelen vervaardigd van geslepen grijs 

graniet met verschillend uitgevoerde 
bovenvlakken volgens schetsen.

 Obstakelvrije valruimte: ø 4,00 m
 Funderingen: 
 geen; speeltoestel los te plaatsen op 

een vlakke ondergrond

Veiligheid
 Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
 Valhoogte:  maximaal 36 cm
 Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar
gelang belasting

S 053.02 poel 1

S 054.02 poel 2

S 055.02 poel 3

S 056.02 poel 4

S 057.02 poel 5

S 058.02 poel 6

S 059.02 poel 7
 

poelen
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kabelbanen

5.52245/5.522555.52240/5.52250

5.52245 kabelbaan tot 30 m, staal

5.52250 kabelbaan tot 50 m, hout

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
5.52240, kabelbaan tot 30 m, hout
5.52245, kabelbaan tot 30 m, staal
5.52250, kabelbaan tot 50 m, hout
5.52255, kabelbaan tot 50 m, staal

Beschrijving
Kabelbaan bestaande uit een begin- en 
eindstation, opgebouwd uit twee dubbele 
staanders waartussen een spaninstallatie 
is bevestigd. Een stalen kabel waaraan 
twee stootdempers en een r.v.s. loopwa-
gen met rubber slingerzitje zijn bevestigd, 
verbindt beide stations. De kabel kan wor-
den opgespannen m.b.v. de stalen span-
installatie aan het beginstation. 

De langste kabelbaan is uitgerust met een 
spaninstallatie aan beide stations.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Diverse bewegingsspelen

Leveringsomvang
8 staanders
2 trapeziumassen
1 spaninstallatie (2 spaninstallaties bij 
 kabelbaan 50 m)
1 kabel met twee stootdempers
1 slingerzitje met ketting en rubberhoes
1 loopwagen

5.52240 kabelbaan tot 30 m, hout
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Speelwaarde
Mits een geringe krachtinspanning en in-
zet van het eigen lichaamsgewicht onder-
vindt het kind op een prettige wijze een 
bewegingsverloop in tijd en ruimte. Door 
de werking van de zwaartekracht zal het 
kind hierbij spelenderwijs de relatie tus-
sen potentiële en kinetische energie ont-
dekken.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 breedte  2,55 m
 hoogte beginstation 
 (zonder heuvel)  3,10 m
 hoogte eindstation 
 (zonder heuvel)  2,90 m
 overige afmetingen  zie schets.
- Gewicht:  ca. 650 kg
- Gefreesde rondhouten staanders  

ø 18 cm van onder druk geïmpregneerd 
douglashout.

 Onderlinge bevestiging van de staan-
ders m.b.v.  ingefreesde stalen deuvel-
ringen; deze vangen de frictiekrachten 
op de bouten op.

 Verzinkt stalen staanders ø 140 mm, 
wanddikte 4 mm.

 Opspaninstallatie ingebouwd in een 
trapeziumvormig ophangframe van ver-
zinkte staalbuis 70 x 70 mm. De lange 
kabelbaan is uitgerust met twee op-
spaninstallaties.

 Stootdempers van rubber en kunststof 
met stalen veer.

 Gesloten, geruisloze loopwagen van 
roestvrij staal met ingebouwde kunst-
stofrollen uitgerust met kogellagers en 
ingebouwde rem.

 Slingerzitje van rubber met staalplaat-
kern opgehangen aan verzinkte veilig-
heidsketting met rubberhoes. 

 Kabel ø 10 mm van verzinkt staal.
 De opspaninstallatie garandeert een ge-

makkelijke en tegelijkertijd lineaire ka-
belspanning, zonder dat de kabel hierbij 
beschadigd wordt.

 De staanderlengten zijn zo gemeten dat 
de kabelbaan op een vlak terrein kan 
worden opgebouwd; hierna worden 
de heuvels aangehoogd en volgens de 
montagehandleiding gemodelleerd. Bij 
aanwezige heuvels worden  de staan-
ders van het beginstation ingekort.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:  8 st. 60 x 60 x 80 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

5.52240/5.52250 kabelbanen

kabelbanen

1 : 100
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veerwipjes taurus - duet - mino

5.52429/5.52479

5.52429 duet, rvs geparelstraald

5.52409/5.52459

5.52409 taurus, rvs geparelstraald

5.52439/5.52449

5.52439 mino, rvs geparelstraald

Origineel Spereco Products
5.52449 mino, gekleurd

20
19

Bestelnummer
5.52409, taurus, rvs geparelstraald
5.52459, taurus, gekleurd 
5.52429, duet, rvs geparelstraald
5.52479, duet, gekleurd 
5.52439, mino, rvs geparelstraald
5.52449, mino, gekleurd

Beschrijving
Veerwipjes bestaande uit een gebogen 
buisconstructie van roestvrij staal met 
voetsteun en handgreep en kunststof 
zitje. Het veerwipje duet is uitgerust met 
een houten wipbalk voor twee tot vier per-
sonen. De veerwipjes zijn gemonteerd op 
een veermechanisme met rubberdempers 
zonder klemgevaar. De veerwipjes wippen 
in één richting en zijn daardoor beter con-
troleerbaar en voor passerende kinderen 
beter in te schatten dan wipjes op spiraal-
veren. 

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 kinderdagverblijven
 instellingen voor gehandicapten
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 voetgangerszones
- Wippen, schommelen, wiegen

Leveringsomvang
compleet gemonteerd met grondanker



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

Speelwaarde
Wiptoestellen vallen erg in de smaak bij 
kleine kinderen; het wippen en wiegen 
beantwoordt immers aan hun natuurlijke 
behoeften. Veerwippen bevorderen de 
ontwikkeling van de evenwichtszin en de 
motoriek bij kleuters. Om een gelijkma-
tige, continue wipbeweging te bereiken, 
moet het kind voortdurend zijn gewicht en 
zwaartepunt verplaatsen op het toestel. 
Hierdoor worden het lichaamsgevoel en 
de coördinatie van ritmische bewegingen 
getraind.
Op het veerwipje duet kan men tegenover 
elkaar gaan zitten en heen en weer wip-
pen. Kinderen moeten voortdurend hun 
gewicht verplaatsen en hun bewegingen 
op elkaar afstemmen. Hierdoor wordt het 
onderling gedrag getest.
Het volledig ingekapselde en onderhouds-
vrije veermechanisme kenmerkt zich door 
een steeds gelijkmatige wipbeweging. 
Hierdoor wordt het risico bij oneigenlijk 
gebruik aanzienlijk verkleind.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 taurus:  0,80 x 0,40 x 0,85 m
 duet:  1,10 x 0,55 x 1,00 m
 mino:  0,60 x 0,40 x 0,70 m
- Gewicht:  resp. ca. 20/40/17 kg
- Veerwipjes volledig vervaardigd van 

roestvrijstalen buis ø  38  mm, geparel-
straald. Bollen op voetsteunen ø 50 mm. 

 De gekleurde uitvoeringen zijn gepoe-
dercoat.

 Onderhoudsvrij veermechanisme met 
rubberdempers zonder klemgevaar.

 Zitjes van weerbestendig kunststof met 
verhoogde achterkant.

 Afgeronde wipbalk duet van gelami-
neerd larikshout 15 x 15 cm.

 Duet met paneel van UV-  en  weer-      
bestendige trespaplaat 13 mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: grondanker 

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  
 taurus: 45 cm
 duet: 70 cm
 mino: 40 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.52439/5.52449 mino

5.52409/5.52459 taurus

5.52429/5.52479 duet

veerwipjes taurus - duet - mino

1 : 100
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spacehoppers

5.524715.52471 spacehopper 4

5.52461 spacehopper 3

5.52441 spacehopper 1

5.52461

5.524515.52441

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
5.52441, spacehopper 1
5.52451, spacehopper 2
5.52461, spacehopper 3
5.52471, spacehopper 4

Beschrijving
Veerwipjes met voetsteunen en hand-
vatten volledig vervaardigd  van roestvrij 
staal. Geïntegreerde zitjes voorzien van 
rubberen zitvlak.
Onderhoudsvriendelijk veermechanisme 
dat de mogelijkheid biedt in alle richtingen 
te wippen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 10 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen
 schoolspeelplaatsen
 recreatiecentra
 openluchtzwembaden
 voetgangerszones
 stadscentra
- Wippen, wiebelen
 fantasiespelen

Leveringsomvang
1 wipje
1 grondanker met veermechanisme

5.52451 spacehopper 2



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
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Speelwaarde
Om gezond op te groeien moeten kleine 
kinderen gewiegd worden of moeten ze 
zelf schommelen. Bij de schommelbewe-
ging worden bepaalde hersencentra van 
de groeiende kinderen gestimuleerd. Kin-
deren die door hun moeder nooit op de 
arm of in bed gewiegd werden, vertonen 
gedragsstoornissen, die o.a. door schom-
melen therapeutisch kunnen worden weg-
gewerkt. In zoverre vervult dit soort speel-
toestellen op speelpleinen beslist ook een 
ondersteunende functie voor de gezonde 
groei van kinderen en vooral kleuters.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 spacehopper 1
 lengte 0,65 m
 breedte 0,55 m
 hoogte 0,70 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 2:
 lengte 0,95 m
 breedte 0,60 m
 hoogte 0,75 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 3: 
 doorsnede ø 1,00 m
 hoogte 0,65 m
 zithoogte 0,45 m
 spacehopper 4: 
 lengte 1,00 m
 breedte 0,85 m
 hoogte 0,70 m
 zithoogte 0,45 m
- Gewicht:
 spacehopper 1:  ca. 38 kg
 spacehopper 2:  ca. 42 kg
 spacehopper 3:  ca. 44 kg
 spacehopper 4:  ca. 57 kg
- Spacehoppers volledig vervaardigd 

van geparelstraalde roestvrijstalen buis,       
ø 33,7 mm, wanddikte 2,5 mm.

 Kogels van massief roestvrij staal             
ø 50 mm.

 Alle randen veilig afgerond.
 Zitjes en voetplaat bekleed met 4 mm 

blauw rubber verlijmd op de staalplaat.
 Onderhoudsvriendelijk veermechanis-

me.
- Funderingen:  
 1 grondanker, in te graven

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 45 cm
 normatieve valhoogte: 100 cm
 Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.52461 spacehopper 3 5.52471 spacehopper 4

spacehoppers

1 : 50

5.52441 spacehopper 1 5.52451 spacehopper 2
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juggles

Ontwerp: markus ehring play 
& public design
Origineel Spereco Products

S 018.45 juggle 18S 011.45 juggle 11

S 001.45 juggle 1

S 021.45 juggle 21

Bestelnummer
S 001.45 - S 011.45, veerelementen
S 012.45 - S 019.45, zitelementen
S 020.45 - S 021.45, klimelementen

Beschrijving
Veerelementen met voetsteunen volledig 
vervaardigd van roestvrij staal. Veerele-
menten zijn gemonteerd op een veerme-
chanisme met rubber dempers zonder 
klemgevaar. De veerelementen wippen in 
één richting en zijn daardoor beter con-
troleerbaar en voor passerende kinderen 
beter in te schatten dan veerelementen op 
spiraalveren.
Zit- en klimelementen volledig vervaar-
digd van roestvrij staal.
Alle juggles zijn voorzien van gekleurde 
sierbollen uit kleurvast kunststof.

Gebruiksmogelijkheden
-  Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
 vrijetijdscentra
- Wippen, klimmen, deinen, afspringen

Leveringsomvang
juggle S 001.45 - S 011.45:
1 grondanker
juggle S 012.45 - S 021.45:
1 funderingsanker



Speelwaarde
Wiptoestellen vallen erg in de smaak bij 
kleine kinderen; het wippen en wiegen 
beantwoordt immers aan hun natuurlijke 
behoeften. Veerwippen bevorderen de 
ontwikkeling van de evenwichtszin en de 
motoriek bij kleuters. Om een gelijkma-
tige, continue wipbeweging te bereiken, 
moet het kind voortdurend zijn gewicht en 
zwaartepunt verplaatsen op het toestel. 
Hierdoor worden het lichaamsgevoel en 
de coördinatie van ritmische bewe gingen 
getraind.
Ook kan men tegenover elkaar gaan      
zitten en heen en weer schommelen.        
Kinderen moeten voortdurend hun ge-
wicht verplaatsen en hun bewegingen op 
elkaar afstemmen. Hierdoor wordt het ge-
meenschappelijk gedrag getest.
Het volledig ingekapselde en onderhouds-
vrije veermechanisme kenmerkt zich door 
een steeds gelijkmatige wipbeweging. 
Hierdoor wordt het risico bij oneigenlijk 
gebruik wezenlijk verkleind.
De zit- en klauterelementen zijn een        
attractieve uitdaging met uiteenlopende 
moeilijkheidsgraden.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 hoogte variërend van 0,53 tot 1,45 m; 

zie schetsen.
- Gewicht:  25 tot 75 kg
- Juggles vervaardigd van roestvrijstalen 

buizen ø 38 mm.
 Sierbollen uit kleurvast polyethyleen.
 Onderhoudsvrij veermechanisme met 

rubber dempers zonder klemgevaar.
- Obstakelvrije valruimte:
 S 001.45 - S 011.45:
 100 cm rondom juggle
 S 012.45 - S 021.45:
 150 cm rondom juggle
- Funderingen:

S 001.45 - S 011.45 veerelementen: 
1 st. grondanker, in te graven
S 012.45 - S 014.45 zitelementen:
1 st. 40 x 40 x 40 cm
S 015.45 - S 019.45 zitelementen:
2 st. 50 x 50 x 40 cm
S 020.45 - S 021.45 klimelementen:
1 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:  zie schetsen
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

juggles

1300 mm
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S 017.45 juggle 17

S 018.45 juggle 18

S 019.45 juggle 19

S 020.45 juggle 20

S 021.45 juggle 21

Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. +31 495 54 02 05 Tel. +32 89 70 16 20
Fax +31 495 53 37 96 Fax +32 89 70 16 22



S 001.45 juggle 1

S 002.45 juggle 2

S 003.45 juggle 3

S 004.45 juggle 4

S 005.45 juggle 5

S 006.45 juggle 6

S 007.45 juggle 7

S 008.45 juggle 8

S 009.45 juggle 9

S 010.45 juggle 10
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juggles

S 011.45 juggle 11

S 012.45 juggle 12

S 013.45 juggle 13

S 014.45 juggle 14

S 015.45 juggle 15

S 016.45 juggle 16

Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. +31 495 54 02 05 Tel. +32 89 70 16 20
Fax +31 495 53 37 96 Fax +32 89 70 16 22

S 010.45 juggle 10

S 006.45 juggle 6

S 005.45 juggle 5
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Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 8 jaar
- Openbare speelplekken
 buurtspeelplekken
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 openluchtzwembaden
- Schommelen

Leveringsomvang
5.51160/65/67: 3 delen / 1 zitje
5.51170/75/77: 3 delen / 2 zitjes
5.51151:           3 delen / 1 zitje
5.51161:           5 delen / 2 zitjes

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels

5.51161Origineel Spereco Products 5.51151

 5.51170 /5.51175 / 
5.51177

5.51160 / 5.51165/ 
5.51167

5.51161 dubbele rvs schommel, type G

5.51175 dubbele stalen schommel, gecoat

5.51165 enkele stalen schommel, gecoat

Bestelnummer
5.51160, enkele schommel, verzinkt
5.51165, enkele schommel, gecoat
5.51167, enkele schommel, rvs
5.51170, dubbele schommel, verzinkt
5.51175, dubbele schommel, gecoat
5.51177, dubbele schommel, rvs
5.51151, enkele schommel, type G, rvs
5.51161, dubbele schommel, type G, rvs

Beschrijving
Stalen schommels van gelakte staalbuis 
met zelfsmerende glijlagers.
Roestvrijstalen schommels met dubbele 
dwarsstang en zelfsmerende glijlagers.



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
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Speelwaarde
Schommels behoren tot de basisuitrus-
ting van speelplekken. Zij geven kinderen 
niet alleen een gevoel voor beweging, 
snelheid en vertraging, maar ook een mo-
ment van gewichtloosheid. Schommelen 
en zwaaien stimuleert bepaalde hersen-
centra en is van belang voor een gezonde 
ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 5.51160/65/67: 2,40 x 1,54 x 2,33 m
 5.51170/75/77: 3,60 x 1,54 x 2,33 m
 5.51151: 2,05 x 1,25 x 2,00 m
 5.51161: 3,75 x 1,25 x 2,00 m
- Gewicht:
 5.51160/65/67:  55 kg
 5.51170/75/77:  118 kg
 5.51151:  50 kg
 5.51161:  80 kg
- Stalen schommels roestwerend be-

handeld en gelakt; steunbuis ø 60 mm, 
dwarsbuis ø 90 mm; zelfsmerende en 
onderhoudsvriendelijke glijlagers.

 Roestvrijstalen schommels van buis  
ø 60 mm; dubbele dwarsbuis met 
 gelaste tussenplaat; zelfsmerende en 
onderhoudsvriendelijke glijlagers.

 Verzinkte veiligheidskettingen met anti-
diefstal ophanging en draaiwartel. 

 Rubberzitje met staalplaatkern.
- Obstakelvrije valruimte:
 5.51160/65/67:
 6,30 x 1,75 m  bij rubber ondergrond
 7,30 x 1,75 m  bij los materiaal
 5.51170/75/77:
 6,30 x 3,50 m  bij rubber ondergrond
 7,30 x 3,50 m  bij los materiaal
 5.51151:
 5,80 x 1,75 m  bij rubber ondergrond
 6,80 x 1,75 m  bij los materiaal
 5.51161:
 5,80 x 3,50 m  bij rubber ondergrond
 6,80 x 3,50 m  bij los materiaal
- Funderingen:
 5.51151 / 5.51160/65/67 /   
 5.51170/75/77  
 4 st. 30 x 30 x 30 cm
 5.51161:
 6 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 5.51160/65/67 / 5.51170/75/77: 120 cm
 5.51151 / 5.51161: 110 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels

1 : 75
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Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
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houten kleuterschommels

5.52135

5.52125 hoge kleuterschommel

5.52125

5.52115

5.52115 lage kleuterschommel met duikelrek

5.52105

Origineel Spereco Products

5.52135 hoge kleuterschommel met duikelrek

5.52105 lage kleuterschommel

Bestelnummer
5.52105, lage kleuterschommel
5.52115, lage kleuterschommel 
 met duikelrek
5.52125, hoge kleuterschommel
5.52135, hoge kleuterschommel 
 met duikelrek

Beschrijving
Schommels met rondhouten staanders 
waartussen een verzinkte dwarsstang 
is bevestigd. Aan de dwarsstang is een 
rubberzitje met veiligheidskettingen, 
draaiwartel en zelfsmerende glijlagers op-
gehangen. Duikelrek met roestvrijstalen 
duikelstang en extra staander.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Schommelen, duikelen

Leveringsomvang
kleuterschommels:
2 houten staanders
1 dwarsstang
1 zitje met kettingen
kleuterschommels met duikelrek:
3 houten staanders
1 dwarsstang
1 zitje met kettingen
1 duikelstang



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
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Speelwaarde
Schommels behoren tot de basisuitrus-
ting van speelplekken. Zij geven kinderen 
niet alleen een gevoel voor beweging, 
snelheid en vertraging, maar ook een  
moment van gewichtloosheid. Schom-
melen en zwaaien stimuleert bepaalde 
hersencentra en is van belang voor een 
gezonde ontwikkeling van het opgroeien-
de kind. De combinatie met een duikelrek 
verhoogt de attractiviteit van het toestel. 
Door zijn aangepaste afmetingen is deze 
schommel uitermate geschikt voor kleu-
ters.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lage schommel: 
 breedte  2,00 m
 hoogte  2,00 m
 lage schommel met duikelrek:
 breedte  3,50 m
 hoogte  2,00 m
 hoge schommel:
 breedte  2,00 m
 hoogte  2,50 m
 hoge schommel met duikelrek:
 breedte  3,50 m
 hoogte  2,50 m
 diepte schommels  0,20 m
 hoogte duikelstangen: 0,70 en 1,20 m
- Gewicht:  resp. ca. 60/90/90/120 kg
- Houten staanders van gefreesd en     

onder druk geïmpregneerd douglashout  
ø 16 cm.

 Verzinkt stalen dwarsstang ø 42 mm. 
 Roestvrijstalen duikelstang ø 34 mm.
 Ophanging zitje met verzinkte veilig-

heidskettingen en draaiwartel aan zelf-
smerende glijlagers. 

 Rubberzitje met staalplaatkern.
 Toestellen ook leverbaar met thermisch 

verzinkte staalvoeten.
- Obstakelvrije valruimte:
 lage schommel: 
 6,00/7,00* x 1,75 m 
 lage schommel met duikelrek:
 6,00/7,00* x 4,00 m 
 hoge schommel:
 6,80/7,80* x 1,75 m 
 hoge schommel met duikelrek:
 6,80/7,80* x 4,00 m 
 * bij rubber resp. losse ondergrond
- Funderingen:
 lage/hoge schommel:  
 2 st. 60 x 60 x 80 cm
 schommels met duikelrek:  
 3 st. 60 x 60 x 80 cm
  
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: resp. 115/115/145/145 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.52105 lage kleuterschommel

5.52125 hoge kleuterschommel

5.52115 lage kleuterschommel met duikelrek

5.52135 hoge kleuterschommel met duikelrek

houten kleuterschommels

1 : 100
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evenwichtsbalken

6.73110/6.731156.73100/6.73105

6.72110/6.721156.72100/6.72105

Origineel Spereco Products

6.72110 driedelige evenwichtsbalk, hout

Bestelnummer
6.72100,  ronde evenwichtsbalk, hout
6.72105,  ronde evenwichtsbalk, staal
6.72110,  driedelige evenwichtsbalk, hout
6.72115,  driedelige evenwichtsbalk, staal
6.73100,  vierkante evenwichtsbalk, hout
6.73105,  vierkante evenwichtsbalk, staal
6.73110,  verende evenwichtsbalk, hout
6.73115,  verende evenwichtsbalk, staal

Beschrijving
Ronde evenwichtsbalk bestaande uit een 
rondhouten balk gemonteerd op twee 
verzinkte stalen buizen.
Driedelige evenwichtsbalk bestaande uit 
drie licht hellende rondhouten balken zig-
zagsgewijs met elkaar verbonden.
Vierkante evenwichtsbalk bestaande uit 
een kanthouten balk gemonteerd op twee 
verzinkte stalen buizen.
Verende evenwichtsbalk bestaande uit 
drie kanthouten balken gemonteerd op 
vier spiraalveren.
Speeltoestellen leverbaar in hout of ver-
zinkt staal, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 trimparcours
- Balanceren

Leveringsomvang
ronde evenwichtsbalk:
1 balk
2 steunbuizen
driedelige evenwichtsbalk: 
3 balken
5 steunpalen
2 steunbuizen
vierkante evenwichtsbalk: 
1 balk
2 steunbuizen
verende evenwichtsbalk: 
3 balken
4 spiraalveren

6.72105 ronde evenwichtsbalk, staal

6.73110 verende evenwichtsbalk, hout
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Speelwaarde
Op de evenwichtstoestellen worden zo-
wel de evenwichtszin als de concentratie 
en de lichaamsbeheersing getraind. Een 
zekere mate van behendigheid en con-
centratie zijn noodzakelijk om de verschil-
lende oefeningen tot een goed einde te 
brengen.
De verende evenwichtsbalk biedt door zijn 
beweeglijkheid een nog grotere uitdaging 
voor kinderen.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 ronde evenwichtsbalk: 
 5,00 x 0,16 x 0,40 m
 driedelige evenwichtsbalk:
 7,60 x 2,90 x 0,30 m
 vierkante evenwichtsbalk: 
 4,10 x 0,16 x 0,30 m
 verende evenwichtsbalk: 
 3,00 x 0,40 x 0,30 m
- Gewicht: op aanvraag
- Ronde en driedelige evenwichtsbalken 

van gefreesd en onder druk geïmpreg-
neerd larikshout ø 18 cm of van verzink-
te staalbuis ø 14 cm; steunbuizen van 
ronde evenwichtsbalken steeds in ver-
zinkte staalbuis ø 6 cm; staanders van 
driedelige evenwichtsbalken van hout ø 
18 cm of staal ø 14 cm.

 Vierkante en verende evenwichtsbalken 
van geschaafd en onder druk geïmpreg-
neerd larikshout 10 x 10 cm of van ver-
zinkte staalbuis 10 x 10 cm; steunbui-
zen van rechthoekige evenwichtsbalken 
steeds in verzinkte staalbuis ø 6 cm. 

 Alle staalbuizen kunnen optioneel ge-
poedercoat worden.

 Verende balken met gepoedercoate sta-
len veren.

- Obstakelvrije valruimte:  zie schets
- Funderingen:
 ronde evenwichtsbalk: 
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 vierkante evenwichtsbalk:
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 driedelige evenwichtsbalk:
 2 st. 30 x 30 x 30 cm
 verende evenwichtsbalk: 
 2 st. 50 x 40 x 40 cm 

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 ronde evenwichtsbalk: 40 cm
 vierkante evenwichtsbalk: 30 cm
 driedelige evenwichtsbalk: 30 cm
 verende evenwichtsbalk: 30 cm
- Onderhoud
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

6.72100/6.72105 ronde evenwichtsbalk

6.72110/6.72115 driedelige evenwichtsbalk

6.73100/6.73105 vierkante evenwichtsbalk

6.73110/6.73115 verende evenwichtsbalk

evenwichtsbalken

1 : 200
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evenwichtspalen - springpalen - springbokken

6.72130

6.72130 springpalen

6.72140

6.72120

6.72120 evenwichtspalen6.72140 springbokken

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72120, evenwichtspalen
6.72130, springpalen
6.72140, springbokken

Beschrijving
Evenwichtspalen bestaande uit acht inge-
graven rondhouten palen.
Springpalen bestaande uit drie rondhou-
ten palen op verschillende hoogten.
Springbokken bestaande uit drie roestvrij-
stalen buizen met verlijmde topkogel van 
blauw rubber.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 trimparcours
- Springen, lopen

Leveringsomvang
evenwichtspalen: 8 palen
springpalen: 3 springpalen
springbok: 3 stuks
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Speelwaarde
Op de evenwichtspalen worden zowel de 
evenwichtszin als de concentratie en de 
lichaamsbeheersing getraind.
Springpalen en springbokken nodigen uit 
tot variatierijke competitiespelen.

Technische gegevens:
- Afmetingen: 
 hoogte 
 evenwichtspalen: 0,20 m
 springpalen: resp. 0,60/0,90/1,20 m
 springbokken: resp. 0,60/0,90/1,20 m
- Gewicht:
 evenwichtspalen: 65 kg
 springpalen: 60 kg
 springbokken:
- Evenwichtspalen en springpalen diame-

ter 18 cm van geschild en onder druk 
geïmpregneerd larikshout.

 Springbokken van roestvrijstalen buis 
diameter 60 cm met verlijmde en ge-
schroefde topkogel diameter 16 cm van 
blauw rubber.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 evenwichtspalen: geen
 springpalen/springbokken: 
 3 st. 30 x 30 x 30 cm
  
Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 evenwichtspalen: geen
 springpalen/springbokken: 120 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per speelseizoen; controle 
naargelang belasting.

6.72120 evenwichtspalen

6.72130 springpalen

6.72140 springbokken

evenwichtspalen - springpalen - springbokken

1 : 100
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Bestelnummer
S 035.45, lichtboog
S 036.45, zenit

Beschrijving
Lichtboog gevormd door vier evenwijdig 
gemonteerde roestvrijstalen buizen van 
gelijke hoogte en voorzien van afgeronde 
hoeken. De twee verschillende hellings-
hoeken nodigen uit tot klimmen en glij-
den.
Zenit gevormd door drie evenwijdig ge-
monteerde roestvrijstalen buizen van ver-
schillende hoogte en voorzien van rechte 
hoeken. De drie buizen staan bovendien 
onder een hoek van 75°, zodat elke ho-
gere buis voor de lagere een glijleuning 
vormt.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
   schoolspeelplaatsen
   openluchtzwembaden
   vrijetijdscentra
   stadscentra en parken
- Klimmen, glijden

Leveringsomvang
compleet gemonteerd

lichtboog - zenit

S 036.45S 035.45

S 036.45 zenitS 036.45 zenit

S 035.45 lichtboog

S 035.45 lichtboog
Origineel Spereco Products
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Speelwaarde
De lichtboog  is zowel een klimtoestel, 
een glijbaan, een schaduwspel als een 
brug. Hij combineert grijpen en glijden in 
één spel en vereist heel wat behendigheid 
en lichaamsbeheersing. Hij schrijft geen 
vastomlijnd spelverloop voor en biedt in 
zijn eenvoud een overvloed aan variaties. 
De lichtboog leidt zijn gebruiker tot een 
dialoog in hoogte en moed, spanwijdte en 
behendigheid, wedijver en hulpvaardig-
heid.
Zoals de spanten van een verzonken schip 
of de kepers van een vervallen huis rijst 
het zenit op uit de grond. Het is een spel 
met ronde buizen die men nauwelijks kan 
vastnemen maar toch moet beklimmen. 
Daarom vereist dit speeltoestel behendig-
heid in armen en benen om het hoogste 
punt te bereiken. Voor wie het zenit be-
klimt, verandert het toestel in een glijbaan 
en zoals op elke glijbaan gaat de afdaling 
in vliegende vaart. Wie dit echter allemaal 
te veel moeite vindt, gaat in het gras lig-
gen en droomt zich met zijn vrienden een 
dak boven het hoofd.

Technische gegevens
- Afmetingen:
  lichtboog: 
 lengte  4,10 m
 breedte  1,20 m
 hoogte  1,65 m
  zenit:
 lengte  4,32 m
 breedte  1,22 m
 hoogte  1,96 m
- Gewicht:
 lichtboog:  ca. 300 kg  
 zenit:  ca. 220 kg
- Vervaardigd van roestvrijstalen buizen, 

machinaal fijn geslepen, diameter 114,3 
mm.

 Lichtboog: onderlinge buisafstand bo-
ven 230 mm, beneden ca. 250 mm; om 
klemgevaar te vermijden.

 Zenit: onderlinge buisafstand minimaal 
250 mm.

- Obstakelvrije valruimte: 
 lichtboog:  7,30 x 4,40 m
 zenit:         7,95 x 4,85 m
- Funderingen:
 lichtboog: 2 st. 160 x 40 x 50 cm
 zenit: 2 st. 140 x 50 x 50 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- valhoogte: 
 lichtboog: 165 cm
 zenit:  196 cm
- Onderhoud:
 onderhoudsvriendelijk, toestelgebon-

den onderhoud minimaal tweemaal per 
seizoen; controle naargelang belasting

S 035.45 lichtboog

lichtboog - zenit

1 : 100
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Bestelnummer
50000039, spaghettini 
50000085, spirallo
S 300.1.3, arco

Beschrijving
Spaghettini bestaande uit twee roestvrij-
stalen gebogen buizen waarvan één buis 
voorzien is van een rubberen bol.
Spirallo  bestaande uit zes roestvrijstalen 
staanders waarop een spiraalvormige buis 
is gelast. De spiraal is voorzien van twee 
rubberen bollen op de uiteinden.
Arco bestaande uit een boogvormige buis 
voorzien van 4 blauwe rubberbollen.
De top van de buis is verbonden met twee 
hellende klimkoorden en een hellend
klimnet.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar 
- Openbare speelpleinen
 voetgangerszones
 stadscentra
 vrijetijdscentra
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden 
- Hangen, tuimelen, turnen, klimmen, 
 balanceren, glijden

Leveringsomvang
spaghettini: 2 delen
spirallo: 1 deel
arco: 4 delen

spaghettini - spirallo - arco

S 300.1.3

spaghettini, spirallo:
Origineel Linie M
arco:
Ontwerp: L. Bos
Origineel Spereco Products

50000085

50000085 spirallo

50000039 spaghettini 

S 300.1.3 arco

50000039
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Speelwaarde
Op de spaghettini kunnen kinderen heer-
lijk klimmen en glijden. Hier wordt de 
speelwereld een circustent waarin trape-
zekunstenaars door de lucht zweven en 
chimpansees in de jungle turnen.
De spirallo, een klim- en turntoestel van 
glanzend roestvrij staal, lijkt op een reu-
zengrote rups en ontpopt zich tot een on-
eindige spiraal van fantasie. De speciale 
spiraalvorm nodigt behendige artiesten 
uit tot gewaagde klauterpartijen op en 
door de rondingen van de spiraal.
Op de arco kunnen kinderen tegelijkertijd 
hun behendigheid testen en tonen. Aan 
een zijde klimt men langs de rubberbollen 
omhoog om daarna aan de andere zijde 
weer naar beneden te glijden. 

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 spaghettini:
 lengte  3,30 m
 breedte  0,90 m
 hoogte  1,35 m
 spirallo:
 lengte  3,40 m
 breedte  1,00 m
 hoogte  2,00 m
 arco:
 lengte  3,60 m
 breedte  3,00 m
 hoogte  1,80 m
- Gewicht:
 spaghettini:    ca. 100 kg
 spiralllo:  ca. 210 kg
 arco:  ca. 135 kg
- Spaghettini vervaardigd van dikwandige 

roestvrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 
resp. 3,6 en 8 mm.

 Spirallo vervaardigd van dikwandige 
roestvrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 
2,5 mm voor de spiraalbuis en 8 mm 
voor de staanders. 

 Arco vervaardigd van dikwandige roest-
vrijstalen buis ø 60 mm, wanddikte 2,5 
mm. Kabels van kunststof ommantelde 
staalkabel ø 19 mm. 

 Bollen van blauw rubber.
- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 spaghettini:  1 st. 120 x 60 x 60 cm
  1 st.   60 x 60 x 60 cm
 spirallo:  1 st. 350 x 60 x 80 cm
 arco: 2 st.   80 x 80 x 60 cm
  5 st.   40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 spaghettini:   135 cm
 spirallo:   200 cm
 arco:   180 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

50000039 spaghettini 

spaghettini - spirallo - arco

50000085 spirallo

1 : 100

S 300.1.3 arco
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klimgolf

5.90000

Ontwerp: Van Dijk Ontwerpen
Origineel Spereco Products

Bestelnummer
5.90000, klimgolf

Beschrijving
Klimgolf bestaande uit vijf gebogen 
roestvrijstalen buizen met verschillende        
vormen. De hellende buizen zijn bevestigd 
op verticale steunbuizen waarvan de drie 
langste gebruikt kunnen worden als klim- 
of glijstang.

Gebruiksmogelijkheden
- Personen vanaf 5 jaar
- Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 speelplekken
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 stadscentra en parken
- Klimmen

Leveringsomvang
compleet gemonteerd
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Speelwaarde
De klimgolf daagt uit tot verschillende 
gebruiksvormen. Men kan over en op de 
buizen klimmen en tussen de bogen door-
kruipen. De lange verticale buizen dienen 
als klimstang. Bovendien kan onder de 
bogen een ontmoetingsplek gecreëerd 
worden. 
De klimgolf is een ruimtelijk object dat bij 
het passeren een steeds wisselend beeld 
oplevert. Het is een tijdloos speeltoestel, 
het staat open voor verschillende inter-
pretaties en is daardoor duurzaam in zijn 
beeldende en functionele kwaliteiten. Zo 
kan de klimgolf een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van de speelplek zelf en zal 
deze met de klimgolf zijn waarde voor het 
opgroeiende kind behouden.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  6,60 m
 breedte  3,30 m
 hoogte  2,00 m
- Gewicht:  485 kg
- Klimgolf vervaardigd van gepolijste 

roestvrijstalen buizen ø 45 mm.
 Buizen gelast op roestvrijstalen ver-   

ankeringsstrippen.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:  geen (enkel ingraven)

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  max. 200 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

5.90000 klimgolf

klimgolf

1 : 100
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bandentorens - klimmast

6.22195

6.22195 klimmast, staal, optioneel gecoat

6.22180

6.22180 bandentoren, hout

Origineel Spereco Products 

Bestelnummer
6.22180, bandentoren, hout
6.22185, bandentoren, staal
6.22195, klimmast, staal

Beschrijving
Bandentoren bestaande uit drie staanders 
waartussen op verschillende hoogten drie 
autobanden zijn gemonteerd.
Klimmast bestaande uit een mast waar-
aan kruislings een dwarsbalk is bevestigd. 
Aan deze dwarsbalk zijn een klimladder 
en een loshangend kettingnet gemon-
teerd; deze klimelementen geven toegang 
tot een stalen mastkorf die als uitkijkpost 
dient.
Speeltoestellen leverbaar in hout of ver-
zinkt staal, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen van 3 tot 10 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Klauteren, klimmen
 imitatiespelen

Leveringsomvang
bandentoren:
3 staanders
3 autobanden
klimmast:
1 staander
1 dwarsbalk
1 mastkorf
2 verbindingsstangen
1 kettingnet
1 klimladder
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Speelwaarde
Klauteren is een bezigheid waarbij de 
zwaartekracht overwonnen moet worden 
door middel van persoonlijke inspannin-
gen. Het beklimmen van het wiebelende 
kettingnet of de slingerende klimladder 
spoort de kinderen aan tot actie. Het 
bereiken van de hoge uitkijkpost  wordt  
door de kinderen als een persoonlijk suc-
ces aangevoeld.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 bandentoren:
 lengte 1,28 m
 breedte 1,15 m
 hoogte 2,10 m
 klimmast:
 lengte 2,70 m
 breedte 0,80 m
 vloerhoogte mastkorf 2,60 m
 totale hoogte 4,00 m
- Gewicht: op aanvraag
- Bandentoren:
 Staanders van gefreesd en onder druk 

geïmpregneerd larikshout ø 18 cm of 
van verzinkte staalbuis ø 14 cm, optio-
neel gepoedercoat.

 Autobandbevestiging d.m.v. doorgaan-
de bouten.

 Klimmast:
 Staander van verzinkte staalbuis ø 17 

cm; ligger van verzinkte staalbuis ø 14 
cm; verbindingsstangen van verzinkte 
staalbuis ø 42 mm. Mastkorf met ver-
zinkte stalen spijlen ø 22 mm; bodem 
van aluminium antislipplaat 5/7 mm.

 Alle staalbuizen kunnen optioneel ge-
poedercoat worden.

 Klimnet van verzinkte veiligheidsketting; 
maaswijdte 30 x 30 cm.

 Klimladder van verzinkte veiligheidsket-
ting met verzinkt stalen sporten ø 25 
mm.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 bandentoren: 3 st. 40 x 40 x 40 cm
 klimmast: 1 st. 80 x 80 x 70 cm
  1 st. 30 x 30 x 40 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen zijn gecertificeerd op 

basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 bandentoren: 210 cm
 klimmast: 260 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting.

6.22180 bandentoren

6.22195 klimmast

bandentoren - klimmast

1 : 100

ø 128

ø 508

730

270

54
0

80
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turnspeeltoestellen

6.72280 duikelrek, hout 6.72305 sportenwand, staal, optioneel gecoat

6.72325 klimstangen, staal, optioneel gecoat

Origineel Spereco Products

Bestelnummer
6.72280,  duikelrek, hout
6.72285,  duikelrek, staal
6.72290,  optrekrek, hout
6.72295,  optrekrek, staal
6.72300,  sportenwand, hout
6.72305,  sportenwand, staal
6.72310,  kettingnet, hout
6.72315,  kettingnet, staal
6.72320,  klimstangen, hout
6.72325,  klimstangen, staal
6.72330,  klimtouwen, hout
6.72335,  klimtouwen, staal
6.72340,  ringen, hout
6.72345,  ringen, staal
6.72350,  trapeze, hout
6.72355,  trapeze, staal
6.72371,  tekenbord, hout
6.72376,  tekenbord, staal

Beschrijving
Duikelrek, optrekrek, sportenwand: tus-
sen twee staanders zijn één resp. zes sta-
len sporten gemonteerd. 
Klimtouwen, klimstangen, kettingnet, 
ringen, trapeze, tekenbord: tussen twee  
staanders zijn resp. twee klimtouwen, 
twee stalen klim- en glijstangen, een ket-
tingnet, twee stalen ringen aan kettingen, 
een stalen trapeze aan kettingen en een 
tekenbord gemonteerd.
Staanders in rondhout of in verzinkte 
staalbuis, optioneel gepoedercoat.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen 
 kinderdagverblijven 
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden
 trimparcours
- Turnen, klimmen, glijden, tekenen enz.

Leveringsomvang
duikelrek: 
2 staanders, 1 stang
optrekrek: 
2 staanders, 1 stang
sportenwand: 
2 staanders, 6 stangen
kettingnet: 
2 staanders, dwarsstang met kettingnet
klimstangen: 
2 staanders, 2 klimstangen
klimtouwen:
2 staanders, dwarsstang, 2 klimtouwen
ringen: 
2 staanders, 1 dwarsstang met ringen
trapeze: 
2 staanders, 1 dwarsstang met trapeze
tekenbord:
2 staanders, 1 tekenbord

6.72310 kettingnet, hout

6.72330 klimtouwen, hout

6.72350 trapeze, hout

6.72340 ringen, hout

6.72371 tekenbord, hout
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Speelwaarde
De afgebeelde turnspeeltoestellen bie-
den de mogelijkheid diverse gevarieerde 
speel- en turnactiviteiten uit te voeren.

Technische gegevens
- Afmetingen: zie schetsen
- Gewicht:  op aanvraag
- Staanders van larikshout ø 16 cm ge-

freesd en onder druk geïmpregneerd.
 Staanders van verzinkte staalbuis ø 14 

cm, optioneel gepoedercoat.
 Dwarsstangen van klimnet, trapeze en 

ringen van verzinkte staalbuis ø 42 mm
 Duikelrek van roestvrijstalen buis ø 34 

mm; optrekrek, sportenwand, klimstan-
gen   van roestvrijstalen buis ø 42 mm.

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

 Klimtouwen van polypropyleen ø 24 mm 
met grondverankering.

 Trapezesport verzinkt ø 34 mm.
 Ringen verzinkt ø 30 cm.
 Ringen en trapeze m.b.v. verzinkte 

veiligheidskettingen opgehangen aan     
zelfsmerende glijlagers.

 Tekenbord van groen gekleurde tres-
paplaat 13 mm in roestvrijstalen kader.

- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen: 
 2 st. 40 x 40 x 40 cm
 klimstangen/klimtouwen extra:
 2 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 duikelrek:  130 cm
 optrekrek/sportenwand:  190 cm  
 kettingnet:  260 cm
 klimstangen/klimtouwen:  190 cm
 ringen: 150 cm
 trapeze:  120 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per speelseizoen; controle 
naar gelang belasting

turnspeeltoestellen

1 : 200

6.72371/6.723766.72340/6.72345 6.72350/6.72355

6.72330/6.723356.72310/6.72315 6.72320/6.72325

6.72300/6.723056.72280/6.72285 6.72290/6.72295
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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

6.72500 turnspeelrij

6.72800 turnspeelforum

turnspeelrij-turnspeelforum

1 : 150
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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

klimwand - klimturntoestel

1 : 100
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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

zeshoekige speelcombinatie - combiklimtoren

1 : 200
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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
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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



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

780

420

44
0

11
0

560

290

56
0

27
0

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

1 : 100
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trimparcours, staal



trimparcours, staal

Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. +31 495 54 02 05 Tel. +32 89 70 16 20
Fax +31 495 53 37 96 Fax +32 89 70 16 22



trimparcours, staal
W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. 

M
et

 d
ez

e 
ui

tg
av

e 
ko

m
en

 a
lle

 v
or

ig
e 

ve
rs

ie
s 

te
 v

er
va

lle
n.

   
   

   
   

   
   

   
   

20
19
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Origineel Spereco Products

SP 501, instructiestation met route, oefeningen inclusief 
  sportaanwijzingen

Afmetingen: L 220 x B 100 x H 240 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in 
RAL 3020
Dwarsbuis: roestvrijstalen buis ø 42x2 mm
Dak: roestvrijstalen plaatmateriaal 3 mm
Wanden, informatiepaneel en bankje: volkernplaat
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 511, hangladder; optrekoefeningen

Afmetingen: B 420 x H 200 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2 mm en ø 16x2 mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 502, instructiepaneel incl. staanders

Afmetingen: B 40 x H 125 cm
Staanders: stalen buis ø 48x3.2 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Bord: volkernplaat
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 512, rekbanktoestel; buikspieroefeningen

Afmetingen: L 215 x B 110 x H 120 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2 mm
Bord: volkernplaat
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 513, rug- en buikspiertoestel

Afmetingen: L 160 x B 100 x H 100 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2 mm
Plaat: roestvrijstalen plaat dikte 3 mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal



trimparcours, staal
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SP 507, bokspring-/slalompalen, 5 stuks

Afmetingen: H 60 / 80 / 100 / 120 / 140 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Plaat: roestvrijstalen plaatjes ø 200x3 mm met daarop een licht 
bolle kap uit roestvrijstaal.
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 520, hurkspringtoestel

Afmetingen: B 300 x H 125 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2 mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 504, stap/sprong;schaats- en springoefeningen, 8 stuks

Afmetingen: L 502 x B 85 x H cm
Staanders: stalen buis ø 300mm verzinkt en gecoat in RAL 3020
met bovenop een alu antislip stalenplaat

SP 510, evenwichtsbalk; evenwichtsoefeningen

Afmetingen: L 320 x H 40 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 3020
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 521, hoogspringtoestel; springoefeningen

Afmetingen: B 280 x H 320 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2mm
Bordjes: volkernplaat ø 20 cm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 517, tweedelig duikelrek; evenwichtsoefeningen

Afmetingen: B 300 x H 145 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 519, klimoefening / traptrainer

Afmetingen: L 260 x B 100 x H 180 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2mm
Sporten: roestvrijstan buis ø 11x4mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 509, wiebelpad; evenwichtsoefeningen

Afmetingen: L 315 x B 100 x H 120 cm
Staanders: stalen buis ø 121x4 mm verzinkt en gecoat in RAL 
3020
Buizen: roestvrijstalen buis ø 42x2mm
Sporten: roestvrijstan buis ø 121x4mm
Metalen onderdelen: roestvrijstaal

SP 503, instructiepaneel warming-up / cooling-down
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Bestelnummer
12.20000, basketinstallatie oefenmodel
12.20500, basketinstallatie wedstrijdmodel
12.30500, tafeltennistafel, grijs
12.30510, tafeltennistafel, blauw
12.30520, tafeltennistafel, groen

Beschrijving
Basketinstallaties bestaande uit een 
gekleurd trespa bord, voorzien van 
 uitgefreesde belijning, bevestigd aan een 
verzinkt stalen staander. Bord uitgevoerd 
met verzinkt massief stalen ring. Oefen-
model met klein bord en dito oversteek.
Tafeltennistafel bestaande uit een beton-
nen tafelblad met belijning en aluminium 
omranding. Het blad wordt vastgelijmd op 
een vierkante betonnen sokkel.
Netje van verzinkt staal, gepoedercoat in 
de kleur grijs (RAL 7021).

Gebruiksmogelijkheden
- Personen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen
 sportpleinen
 buurtspeelplaatsen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 voetgangerszones
- Werpoefeningen

Leveringsomvang
basketinstallaties:
1 staander
1 funderingsanker
1 bord
1 ring
tafeltennistafel:
1 tafelblad
1 sokkel
1 netje
benodigde lijm

12.20000 met roosterbord, niet standaard

12.20500 wedstrijdmodel

12.30500 tafeltennistafel, grijs

basketinstallaties - tafeltennistafel

basketinstallatie:
Origineel Spereco Products

tafeltennistafel:
Ontwerp: R. van den Bosch
Origineel Spereco Products

12.30500/510/52012.20500

12.20000
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Speelwaarde
Het wedstrijdmodel kan gebruikt  worden in 
competitieverband terwijl het oefen model 
eerder geschikt is voor  werpoefeningen, 
vriendschappelijke wedstrijden en school-
sport.
Het tafeltennisspel is voor jongeren 
een van de attraktiefste oefeningen 
in wedstrijdverband. Al spelend leren 
 kinderen dat sportprestaties alleen door 
 zelfdiscipline en met inachtneming van 
bepaalde spelregels mogelijk zijn.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 basketinstallaties:
 ringhoogte  3,05 m
 oversteek (afstand bord tot staander)
 oefenmodel  0,85 m
 wedstrijdmodel 1,65 m
 oefenbord 90 x 120 cm
 wedstrijdmodel  120 x 180 cm
 tafeltennistafel: 
 lengte x breedte: 1,52 x 2,75 m
 hoogte  0,75 m
- Gewicht:  
 basketinstallaties: 80 resp. 90 kg
 tafeltennistafel: ca. 1.400 kg
- Basketinstallaties met verzinkt stalen  

staander ø 12 cm, wanddikte 4 mm.
 Verzinkt massief stalen ring en 

 funderingsanker, trespa bord met 
 uitgefreesde belijning.

 Tafeltennistafel met blad van gewapend 
glad polymeerbeton; blad rondom ver-
stevigd met aluminium profiel. Tafelblad 
verkrijgbaar in grijs, blauw, groen.

 Vierkante sokkel van glad trilbeton.
 Netje van verzinkt staal, gepoedercoat 

in de kleur grijs (RAL 7021).
- Obstakelvrije valruimte: niet van toepas-

sing: sporttoestellen vallen niet onder 
de EN 1176 norm; 

 speelruimteadvies:
 basketinstallaties: 7,60 x 10,00 m
 tafeltennistafel: 6,00 x 12,00 m
- Funderingen:  
 basketinstallaties:
 1 st. 100 x 80 x 80 cm
 tafeltennistafel: 
 niet vereist, stabiele   wa ter  pas onder-

grond

12.20000 oefenmodel

basketinstallaties - tafeltennistafel

bord 120x90

35°
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1 : 50

1 : 50

12.20500 wedstrijdmodel

12.30000 tafeltennistafel
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Bestelnummer
6.71140, spijlendoel met 2 balgaten
6.71141, spijlendoel
6.71142, voetbaldoel
6.71143, spijlendoel met basket-
  installatie
6.71144, voetbaldoel met basket-
  installatie
6.71145, minidoel

Beschrijving
Spijlendoel: verzinkte staalbuisconstruc-
tie in de vorm van een doel met kooi van 
verticale spijlen. Met of zonder gaten.
Voetbaldoel: portaal van verzinkte staal-
buisconstructie. 
Spijlendoel of voetbaldoel gecombineerd 
met basketinstallatie: bord van trespa, 
met verzinkt massief stalen ring. Bord 
bevestigd op doel met verzinkt stalen 
bordbevestiging en verzinkte staalbuis-
constructie.
Minidoel: verzinkte staalbuisconstructie in 
de vorm van een minidoel met kooi van 
verticale spijlen.
Ook leverbaar in roestvrijstaal of gecoat 
in kleur.

Gebruiksmogelijkheden
- Personen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
 sportpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
- Bal- en basketbalspelen, 
 werpoefeningen

Leveringsomvang
6.71140/6.71141/6.71142: 
1 doel compleet gemonteerd
2 funderingsankers (6.71142)
6.71143/6.71144:
1 doel met bordbevestiging
1 bord
1 ring 
2 funderingsankers (6.71144)
6.71145:
1 minidoel compleet gemonteerd
 (excl. 2 prefab betonnen fundatie-
 blokken)

doelen - met basketinstallatie - minidoel

6.71145
Origineel Spereco Products

6.71144

6.71143

6.71141

6.71142

6.71143 spijlendoel met basketinstallatie

6.71140 spijlendoel met 2 balgaten

6.71141 spijlendoel, gecoat

6.71144 voetbaldoel met basketinstallatie, gecoat

6.71140

6.71142 voetbaldoel6.71145 minidoel
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Speelwaarde
Het spijlendoel kan als echt voetbal- of 
handbaldoel worden gebruikt. Het voet-
baldoel kan evenals het spijlendoel  worden 
gebruikt voor gerichte baltrap oefeningen. 
Het doel met basket installatie is eerder 
geschikt voor recreatie en schoolsporten.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 6.71141/6.71142:
 lengte 3,00 m
 breedte resp. 0,89 / 0,12 m
 hoogte 2,00 m
 6.71143/6.71144:
 lengte 3,00 m
 breedte resp. 1,95 / 1,18 m
 hoogte 3,70 m
 ringhoogte 3,05 m
 afstand bord tot staander 0,60 m
 bord 1,20 x 0,90 m
- Gewicht:
 6.71140/6.71141: 225 kg
 6.71142: 92 kg
 6.71143: 261 kg
 6.71144: 116 kg
 6.71145: 50 kg
- Spijlendoel, spijlendoel met basket-

installatie en minidoel: verzinkt 
stalen kokers 80  x  80  x  4  mm en 
40  x  40  x  3  mm met ingelaste               
spijlen 21,3 x 3 mm, spijlenafstand  
90 mm, bij minidoel 80 mm.

 Voetbaldoel en voetbaldoel met basket-
 installatie: verzinkt stalen buis-              

constructie ø  12  cm, wanddikte 4  mm 
met  funderingsanker.

 Trespa bord met uitgefreesde belijning.
 Verzinkt massief stalen ring. 
- Obstakelvrije valruimte: 
 niet van toepassing: sporttoestellen  

vallen niet onder de EN 1176 norm; 
 speelruimte advies:  7,00 x 7,00 m
- Funderingen:
 6.71140/6.71141: 4 st. 40 x 35 x 30 cm
 6.71142: 2 st. 80 x 80 x 60 cm
 6.71143:  4 st. 40 x 35 x 30 cm
 6.71144:  2 st. 80 x 80 x 60 cm
 6.71145:  2 st. 90 x 30 x 12 cm
  
Veiligheid 
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

doelen - met basketinstallatie - minidoel

1 : 100

6.71140/6.71141 spijlendoel met of zonder 2 balgaten

6.71142 voetbaldoel

6.71143 spijlendoel met basketinstallatie

6.71144 voetbaldoel met basketinstallatie

6.71145 minidoel
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doelwand

6.72260/6.72267

6.72260 doelwand, hout

6.72265 doelwand, staal

Origineel Spereco Products BV

Bestelnummer 
6.72260, doelwand, hout
6.72265, doelwand, staal
6.72267, doelwand, r.v.s.

Beschrijving
Doelwand bestaande uit een stalen 
 spijlenhek met twee balgaten bevestigd 
tussen twee ronde staanders.

Gebruiksmogelijkheden 
- Personen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 sportpleinen
 buurtspeelplaatsen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Balspelen, werpoefeningen

Leveringsomvang 
2 staanders
1 spijlenhek
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Speelwaarde
De doelwand is geschikt voor gerichte 
baltrapoefeningen. Maar ook werpoefe-
ningen zijn door de balgaten mogelijk.

Technische gegevens
- Afmetingen:
  lengte 2,65 m
 breedte 0,18 m
 hoogte 2,00 m
- Gewicht: ca. 100 -130 kg
  
- Obstakelvrije valruimte: niet van toepas-

sing: sporttoestellen vallen niet onder 
de EN 1176 norm;

 speelruimte advies: 7,00 x 7,00 m
- Funderingen:  2 stuks 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting.

6.72260/6.72267 doelwand

doelwand

1 : 100

565

265

265

31
8

18

20
0



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. 
M

et
 d

ez
e 

ui
tg

av
e 

ko
m

en
 a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s 
te

 v
er

va
lle

n.
   

   
   

   
   

   
   

   
20

17

sociaal bankje - stoeltje - tafeltje

sociaal bankjesociaal stoeltje

sociaal bankje mozaïek

Ontwerp: John Evers
Origineel Spereco Holland BV 

sociale zithoek

sociaal stoeltje mozaïek

sociaal tafeltje

sociaal tafeltje beton  

20
19

Bestelnummer 
15.6010, sociaal bankje beton
15.6015, sociaal bankje mozaïek
15.6020, sociaal stoeltje beton
15.6025, sociaal stoeltje mozaïek
15.6030, sociaal tafeltje beton
15.6035, sociaal tafeltje mozaïek

Beschrijving
Sociaal bankje, stoeltje en tafeltje van be-
ton volledig bestaande uit grijs beton. An-
dere kleuren mogelijk op aanvraag.
Sociaal bankje, stoeltje en tafeltje van 
mozaïek bestaande uit grijs beton gede-
coreerd met mozaïekpatronen. De ele-
menten kunnen naar eigen ontwerp en 
kleuren gemaakt worden of als sociaal 
project door mensen samen ontworpen 
en gemozaïekt worden.

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare parken
 buurtpleinen
 voetgangerszones
 dierentuinen
 botanische tuinen
 musea
 openbare speelplaatsen
 stadscentra
 ziekenhuizen 
 openbare gebouwen
- Zitten, uitrusten, socializen, 
 participatie project

Leveringsomvang
1 compleet element
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Functie en speelwaarde
De sociale bankjes, stoeltjes en tafeltjes 
zijn geschikt om speelzones te typeren en 
kinderen een welkom gevoel te geven. Ze 
dragen ertoe bij een plaats gemakkelijk te 
herkennen en helpen bij het ontwikkelen 
van plaatsidentiteit. Deze speel- en zitob-
jecten geven de omgeving een vriende-
lijke sfeer. Ze zijn geschikt voor binnen- 
en buiteninrichting van speel- en overige 
openbare gelegenheden.
Het is ook mogelijk in combinatie met een 
dag workshop om de objecten zelf te mo-
zaïeken in groepsverband of één op één 
begeleiding. Er kan dan zelf een patroon 
ontworpen worden. Dit geeft de objecten 
een sociaal karakter en leert kinderen om 
samen te werken. De ontwerpen kunnen 
ook ingediend worden bij Spereco Hol-
land BV, die dan de gehele uitwerking 
verzorgd. 
Behalve de unieke vormgeving is het met 
name de sociale functie van de elementen 
die het een bijzonder product maakt. 
Dit straatmeubilair fungeert zowal als par-
ticipatie- en (re)intergratieproject als ont-
moetingsplek. Op zo een object neem je 
gewoon tijd voor elkaar.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 sociaal bankje:
 lengte 2,50 m
 breedte 0,76 m
 hoogte 1,14 m
 zithoogte 0,41 m
 sociaal stoeltje:
 lengte 0,90 m
 breedte 0,90 m
 hoogte 0,73 m
 sociaal tafeltje:
 lengte 0,94 m
 breedte 0,94 m
 hoogte 0,40 m
- Gewicht:  ca. 2880 / 740 / 500 kg
- Zowel het sociaal bankje, stoeltje als ta-

feltje volledig bestaande uit glad, grijs, 
gewapend trilbeton. 

 Beton in verschillende kleuren verkrijg-
baar.

 Optioneel kan het sociaal bankje, stoel-
tje of tafelje met mozaïekpatroon ge-
maakt worden.

- Obstakelvrije valruimte:  geen
- Funderingen: geen

Veiligheid
- Certificatie op basis van de EN 1176 

norm niet vereist
- Valhoogte: geen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting

15.6010, sociaal bankje beton / 15.6015, sociaal bankje mozaïek

sociaal bankje - stoeltje - tafeltje
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15.6020, sociaal stoeltje beton / 15.6025, sociaal stoeltje 
mozaïek

15.6030, sociaal tafeltje beton / 15.6035, sociaal tafeltje mozaïek
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twisterpaal

15.07050

15.7050, twisterpaal

Origineel Spereco Products BV 
15.7050, twisterpaal

20
19

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
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roosterbanken

8.300 roosterzitbank, L 2,00 m

8.320 dubbelzijdige roosterzitbank, L 2,00 m

8.330 dubbelzijdige roosterkrukbank, L 2,00m

Origineel Spereco Products 
8.300 e.v.

8.340 roosterkrukbank, wandmodel, L 2,00m

Bestelnummer 
8.300, roosterzitbank, L 2,00 m
8.305, roosterzitbank, L 1,20 m
8.310, roosterkrukbank, L 2,00 m
8.315, roosterkrukbank, L 1,20 m
8.320, dubbelzijdige roosterzitbank, 
  L 2,00 m
8.325, dubbelzijdige roosterzitbank,
  L 1,20 m
8.330, dubbelzijdige roosterkrukbank, 
  L 2,00 m
8.335, dubbelzijdige roosterkrukbank, 
  L 1,20 m
8.340, roosterkrukbank, wandmodel,
  L 2,00 m
8.345, roosterkrukbank, wandmodel,
  L 1,20 m
8.350, roostertafel, L 2,00 m
8.355, roostertafel, L 1,20 m
8.360, picknickset, 2 roosterzitbanken, 
  L 2,00 m
8.370, picknickset, 2 roosterkrukbanken, 
  L 2,00 m
8.380, picknickset, 1 roosterzitbank en 
  1 roosterkrukbank, L 2,00 m

Beschrijving
Fraai geprofileerde en onderhoudsvrien-
delijke banken van rondstaal geperst en 
gelast in stevige staalstrippen, verzinkt en 
gecoat (alle standaard RAL-kleuren).
De banken worden compleet geleverd; 
 inclusief betonankers of schroeven.
Twee prefab betonblokken met ingestor-
te schroefhulzen zijn tegen meerprijs te      
leveren.

Gebruiksmogelijkheden 
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
 vrijetijdscentra
 stadscentra
 marktpleinen
 openbare parken
- Zitten

Leveringsomvang 
compleet gemonteerd  
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Speelwaarde
De zeer stabiele bank is na een regen-
bui onmiddellijk droog dankzij de open       
mazen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 roosterzitbank:
 lengte 1,20 / 2,00 m 

diepte  0,55 m
 hoogte 0,83 m  
 zithoogte 0,42 m  
 roosterkrukbank:
 lengte 1,20 / 2,00 m
 diepte 0,42 m
 zithoogte 0,42 m
 tafel:
 lengte 1,20 / 2,00 m
 diepte 0,80 m
 hoogte 0,70 m   
- Onderstel van thermisch verzinkt stalen 

U-profielen 20 x 40 x 3 mm met dwars 
verbindingen en voorzien van 4 voet-
platen.

- Zit- en rugvlak van thermisch verzinkte 
geprofileerde draadmat van rondstaal  
ø 5 mm geperst en gelast in staalstrip-
pen 25 x 3 mm; maaswijdte 20 x 70 mm.

- Kleuren: standaard gepoedercoat in 
RAL-kleuren.

- Funderingen: alleen in geval van ver-
ankering vereist.

Veiligheid
- Valhoogte:      geen
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud; controle 

naargelang belasting.

8.300/8.305 roosterzitbank

roosterbanken

1 : 25

8.310/8.315 roosterkrukbank

8.320/8.325 dubbelzijdige roosterzitbank

8.330/8.335 dubbelzijdige roosterkrukbank

120/20055
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8.340/8.345 roosterkrukbank, wandmodel
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hardhouten banken - tafel - picknickset

8.500/8.5808.580 picknickset, 1 zitbank en 1 krukbank

8.500 hardhouten zitbank

8.570 hardhouten picknickset, 2 krukbanken

Bestelnummer 
8.500, hardhouten zitbank
8.510, hardhouten krukbank 
8.520, hardhouten tafel
8.560, hardhouten picknickset, 
  2 zitbanken
8.570, hardhouten picknickset,
  2 krukbanken
8.580, hardhouten picknickset, 
  1 zitbank en 1 krukbank

Beschrijving
Banken en tafel volledig gemaakt 
van hardhout. Lengte banken en tafel  
2,00 m.
Op verzoek ook leverbaar in grenen hout.

Gebruiksmogelijkheden 
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
 vrijetijdscentra
 stadscentra
 marktpleinen
 openbare parken
- Zitten

Leveringsomvang 
compleet gemonteerd

Origineel Spereco Products
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hardhouten banken - tafel - picknickset
Speelwaarde
Voor een uitgebalanceerde vrijetijdsbele-
ving moeten fasen van rust en activiteit 
elkaar kunnen afwisselen. Dit vergt een 
zorgvuldig overleg over de wijze waarop 
rustplaatsen moeten worden ontworpen. 
Banken en tafels scheppen een ontmoe-
tingsplaats die een speelzone vervolledi-
gen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 Zitbank: 
 lengte  2,00 m
 breedte  0,58 m
 hoogte 0,76 m  
 zithoogte 0,42 m
 Krukbank:
 lengte 2,00 m
 diepte 0,40 m
 zithoogte 0,42 m
 Tafel:
 lengte  2,00 m
 diepte 0,70 m
 hoogte 0,70 m
- Volledig vervaardigd van hardhout. Op-

tioneel grenen hout. 
 Steunen 9 x 9 cm met onderliggende 

dwarsbalk. Planken geschaafd en ge-
schuurd met afgeronde hoeken 35 x 
125 mm. Verzinkte slotbouten M8 x 90 
mm; 4 bouten per plank.

- Funderingen: 
 per onderdeel 2 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid
- Valhoogte: geen
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud; controle 

naargelang belasting.

8.500/8.580

1 : 200
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betonnen banken - tafel - picknicksets

8.600/8.680

Ontwerp: R. v.d. Bosch
Origineel Spereco Products

Bestelnummer 
8.600, betonnen zitbank
8.610, betonnen krukbank
8.620, betonnen tafel
8.660, betonnen picknickset, 2 zitbanken
8.670, betonnen picknickset, 
  2 krukbanken
8.680, betonnen picknickset, 1 zitbank 
  en 1 krukbank

Beschrijving
Onderstel van banken en tafel ge-
maakt van beton. Planken van                                      
hardhout. Lengte banken en tafel  
2,00 m. Op verzoek ook leverbaar in 
 grenen hout.

Gebruiksmogelijkheden 
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
 vrijetijdscentra
 stadscentra
 marktpleinen
 openbare parken
- Zitten

Leveringsomvang 
ongemonteerd  

8.660 betonnen picknickset, 2 zitbanken

8.600 betonnen zitbank

8.670 betonnen picknickset, 2 krukbanken
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Speelwaarde
Voor een uitgebalanceerde vrijetijds-        
beleving moeten fasen van rust en          
activiteit elkaar kunnen afwisselen. Dit 
vergt een zorgvuldig overleg over de wijze 
waarop rustplaatsen moeten worden ont-
worpen. Banken en tafels scheppen een 
ontmoetingsplaats die een speelzone 
aanvullen tot een compleet geheel.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 zitbank:
 lengte 2,00 m
 diepte  0,48 m
 hoogte 0,76 m  
 zithoogte 0,42 m  
 krukbank:
 lengte 2,00 m
 diepte 0,34 m
 zithoogte 0,42 m
 tafel:
 lengte 2,00 m
 diepte 0,68 m
 hoogte 0,70 m   
- Onderstel van glad, grijs, gewapend  

trilbeton dikte 85 mm met ingestorte 
roestvrijstalen schroefhulzen.

- Planken van bangkirai hardhout,           
geschaafd en geschuurd met afgeronde

 hoeken 35 x 135 mm.
 Planken op aanvraag ook leverbaar in 

grenenhout
- Funderingen: in te graven

Veiligheid
- Valhoogte: geen
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud; controle 

naargelang belasting.

8.600/8.680

betonnen banken - tafel - picknicksets

1 : 200
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zitbanken robusta - perfora

8.745/8.750/8.755

8.750 Perfora, verzinkt en gekleurd

8.710 Robusta, roestvrijstaal

8.700/8.705/8.710
Origineel Spereco Products 

Bestelnummer 
8.700, zitbank Robusta, verzinkt
8.705, zitbank Robusta, verzinkt en 
  gekleurd
8.710, zitbank Robusta, roestvrijstaal
8.745, zitbank Perfora, verzinkt
8.750, zitbank Perfora, verzinkt en 
  gekleurd 
8.755, zitbank Perfora, roestvrijstaal

Beschrijving
Robuuste zitbanken met diep zitvlak en 
elegant onderstel. 

Gebruiksmogelijkheden 
- Alle leeftijdsgroepen
- Openbare speelpleinen
 vrijetijdscentra
 stadscentra
 marktpleinen
 openbare parken
- Zitten

Leveringsomvang 
compleet gemonteerd  
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Speelwaarde
Zitbank Robusta met diep zitvlak en       
elegant onderstel. De smalle planken    
geven de bank een sierlijk uiterlijk.
Zitbank Perfora is een fraai gestileerde zit-
bank met hetzelfde onderstel als Robusta. 
Het zit- en rugvlak van geperforeerde 
staalplaat droogt snel op en voelt bij elke 
temperatuur aangenaam aan.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte 2,00 m 

hoogte 1,00 m 
zithoogte 0,44 m

 zitdiepte 0,50 m
- Gewicht: 
 Robusta: ca. 124 kg
 Perfora: ca. 138 kg
- Robusta met onderstel van thermisch 

verzinkt buis ø 60 mm met opgelaste 
sierbol en voorzien van vier voetplaten;  
bank met armleuning. 

 Bankplanken van gebeitst hardhout    
5,2 x 3 cm; tussenruimte planken 1,1 
cm.

 Centrale verstevigingsbeugel voor 
rug en zitvlak; roestvrijstalen plank-
schroeven.

- Perfora met geprofileerde en geper-
foreerde staalplaat thermisch verzinkt, 
dikte 3mm; doorsnede perforatie 10 
mm. Staalplaat gelast op het onderstel.

- Leverbaar in standaard RAL-kleuren of 
in matte roestvrijstalen buis.

- Funderingen: 
 alleen in geval van verankering vereist

Veiligheid
- Valhoogte: geen
- Onderhoud: 
 toestelgebonden onderhoud; controle 

naargelang belasting.

8.700/8.705/8.710 Robusta

8.745/8.750/8.755 Perfora

zitbanken robusta - perfora
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