
Uitgevoerd met robuuste 
staanders 12x12 cm en een 
extra hoge onderrand zodat 
u heel eenvoudig een 
zandbak creëert.
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SPEEL-
TOESTELLEN
Veilig spelen in eigen tuin, dat gunt u ieder kind. Samen met 
vriendjes en vriendinnetjes klimmen, klauteren, schommelen, 
glijden of duikelen. Alles mag en kan.

DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Douglas speeltoestel Maki

Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. 
Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop 
en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.  
Kleurloos geïmpregneerd  W12679 
Groen geïmpregneerd W12682

Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 
cm. Vloer 24 mm dik. Incl. trap met leuning, 
klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers 
en brandweerpaal. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.
Kleurloos geïmpregneerd W12678 
Groen geïmpregneerd W12680  

Onze speeltoestellen  
zijn CE gecertificeerd.

Glijbaan blauw (W12629)
zie pagina 100.

Ideaal voor 
een grote tuin!

Douglas picknickset 

T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. 
De picknickset bestaat uit: Bankje  
met leuning 100 cm breed, bankje zonder 
leuning 100 cm breed,  
tafeltje 80 cm breed. 
Kleurloos geïmpregneerd W12686 
Groen geïmpregneerd W12690 

Schommelaanbouw douglas

Voor douglas speeltoestel.  
(hxbxd) 245x270x270 cm.  
douglas staanders 8,5x8,5 cm. 
(Deze aanbouw is voorzien van  
een hoekverbinding, 2 grondankers  
en 4 schommelhaken.)
Kleurloos geïmpregneerd W12699
Groen geïmpregneerd W12700

Ook los te 
gebruiken!

Onze speeltoestellen 

zijn uitsluitend bestemd 

voor particulier gebruik!

95Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. 
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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Uniek! 
Douglashout kleurloos 
geïmpregneerd. Hiermee 
neemt de levensduur t.o.v. 
onbehandeld hout toe en 
blijft de kleur het dichtst bij 
de originele douglas kleur. 
Ideaal voor afwerking met 
transparante beitsen/
coating.
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Speeltoestel Orang-Oetan 

Vervaardigd uit vurenhout.
Exclusief hekwerk en glijbaan 290 cm.
Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, 
brandweerpaal , knopentouw, handgrepen, 
trap, grondankers en kruisje nulletje.
Palen zijn 9x9 cm vuren.
(hxbxd) 336x204x136 cm.
Plateauhoogte 150 cm W12591

Glijbaan blauw (W12629)
zie pagina 100. 

Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 100.

Picknickset en hekwerk

Vervaardigd uit vurenhout.  
Voor speeltoestel Orang-Oetan.  
De Picknickset bestaat uit:  
Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken,  
2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel  
(28 mm dik). W12555

Schommelaanbouw

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. 
speeltoestellen Orang-Oetan en 
Action. Deze aanbouw is voorzien 
van grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. 
(hxbxd) 245x295x270 cm W12572

96

Speelhuis Action met picknickset

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 
290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7 
cm. Plateauhoogte 150 cm.
(hxbxd) 310x127x127 cm W12584

Volop 
speelplezier

in eigen 
tuin!
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Onze speeltoestellen  
zijn CE gecertificeerd.
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Voor 
speeltoestel  
accessoires

 kijk op
pagina 100-101

Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 
zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. 
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van 
grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. 
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572 

Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 100.

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

SPEELTOESTELLEN

Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 100.

Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen met een plateau van 150 cm 
hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

 W12602
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SCHOMMELS

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te 
worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 100 kunnen bevestigd worden aan de 
overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt 
van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578

Onze schommels zijn uitsluitend 
bestemd voor particulier gebruik.

Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante 
palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 
2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566 

Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316

Onze speeltoestellen  
zijn CE gecertificeerd.
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Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm. 
Groen W12634
Blauw  W12629

T.b.v. speeltoestel 
met een plateau 
van 150 cm hoog.

ACCESSOIRES

Met onze accessoires wordt buiten spelen 
voor uw kinderen en hun vriendjes pas echt 
leuk. Creativiteit en fantasie worden 
spelenderwijs aangemoedigd.

Rubbertegel met kunstgras

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.  W12765

Rubbertegel particulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen W12559
Zwart W12562

Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal groen. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm 1023875 

Duikelstang

Van metaal, kleur rood. 
125 cm lang. ø 3,3 cm W12539   
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BUITENSPELEN

Touwladder

Met houten sporten.
 W12599 

Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging 
aan boven en onderzijde.   
 W12527

Ringen/Trapeze

 W12556 

Driehoek ringenset

Kunststof rood W12509  

Schommelzit

Hout   W12516

Schommelzit

Kunststof rood  W635359  
Kunststof blauw  W12537

Baby schommelzitje

Kunststof W12505

Bel

Maakt realistisch belgeluid.
23,5x17,5 cm W12701 

Nestschommel

Verstelbaar, Max. gewicht 100 kg.  
Ø 100 cm  W12640

Zeer goede kwaliteit

Schotelschommel

Kunststof geel W12574 

Stuurwiel

Kunststof blauw W12597  

Piratenstuur

Kunststof rood/geel W12607 

Telescoop

Kunststof W12598

Klimstenen

Set à 5 stuks  W12576  

Lachspiegel

Incl. 4 bevestigingsschroeven.
58,5x38,5 cm W12702 

Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks.  
 W12536  

Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm W12550 
ø 10 cm  W12552 

12550 12552

Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak.
M12x14 cm  W12575

Schommelhaak

Verzinkt. Doorsnede 11 mm.
Lengte 19 cm  W12569 

Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring. 
50 cm  W12512
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SPEELTOESTELLEN

SPEELHUISJES EN
KINDERPICKNICKTAFELS 

Speelhuisje Wende

Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 
1,5 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. 
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 144x140x110 cm W12665  

Speelhuisje Siem

Speelhuisje gemaakt van grenen 1,5 cm dik.  
Incl. vloer, deur en zijraam. 
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 148x141x110 cm    W12670

Grenen kinderspeelhuisjes. 
Ideaal voor de wat kleinere tuinen. 
De speelhuisjes worden 
onbehandeld geleverd en 
zijn gemakkelijk te verven.

Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm,zithoogte 30 cm. 
Houtdikte 28 cm. 
Bladhoogte 50 cm W11012  

Douglas picknickset 

De picknickset bestaat uit: Bankje  
met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 
100 cm breed, tafeltje 80 cm breed. 
Kleurloos geïmpregneerd W12686  
Groen geïmpregneerd W12690  

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Houtdikte 28 cm. 
Bladhoogte 48,5 cm W11018  

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. 
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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De deksel is 
opengeklapt een  
praktisch zitje!

Zandbak Tom

Met deksel/zitbank.   
(hxbxd) 30x120x120 cm W12005 

Douglas zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd.
(hxbxd) 30x120x120 cm       W12015 

ZANDBAK
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