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Gebruikte houtsoorten
Robinia
Robinia (klasse I à II) is de meest
duurzame Europese houtsoort.
VORMGEVING
Robinia is vooral kenmerkend
door zijn natuurlijke uitstraling. De
vormgeving van deze loofboom is
bepalend bij de toestellen doordat het
hout een natuurlijke kromming kent
die aantrekkelijk is voor spelende
kinderen.

Lariks

Lariks (klasse III) is een houtsoort
met zeer weinig spint en een
duurzame kern, ideaal voor gebruik bij
buitentoepassingen. Deze houtsoort
komt niet in contact met de grond
maar wordt gebruikt voor de afwerking
van de daken en vloeren.
Lariks is een duurzame houtsoort die
onbehandeld mag gebruikt worden.

Gebruikte materialen

Verf

Touwen

Metaal

Bepaalde onderdelen worden
gekleurd. Bij Eco-play gebruikt
men hiervoor uitsluitend
ecologische watergedragen
verven.

De touwen en netten van Eco-play zijn
vervaardigd uit zachte vandalismevrije
staalkabels. Deze kabels bestaan uit een
vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde
staaldraden.

Met uitzondering van het
beslag is het gebruikte metaal
bij Eco-play roestvrij staal.

Verankeringen (A/B)
A – De palen worden rechtstreeks in de grond geplaatst.
B – Het toestel wordt met behulp van hoekijzers bevestigd op een verharde ondergrond.
Toestellen zonder de vermelding “A/B” dienen steeds in de grond geplaatst te worden.
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Overzicht

Houthakkershutje

Houthakkershutje
REF. RO405 • p.4

Houthakkershutje met stappaaltjes
REF. RO407 • p.4

Houthakkershutje met terrasje
REF. RO408 • p.4

Houthakkershutje met kleine schommel

Houthakkershutje met kleine schommel
REF. RO409 • p.6

Boswachtershuisje

Boswachtershuisje
REF. RO406 • p.8

Kleine robinia schommel
REF. RO160 • p.6

Stropersbos

Stropersbos
REF. RO420 • p.12

Stropersbos met uitbreiding
REF. RO425 • p.12

Jagerstoren

Jagerstoren zonder dak
REF. RO415 • p.10

Jagerstoren met dak
REF. RO410 • p.10

Jagerstoren met uitbreiding
REF. RO412 • p.11
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Houthakkershutje - RO405 (A/B) » RO408 (A/B)
incl. twee zitbankjes en één tafeltje
RO405 (A/B)
1,6 x 1,6 x 1,9 m
0,52 m
2-6
3-2

(13 m²)

RO407 (A/B) (met stappaaltjes)
1,7 x 1,6 x 2,3 m

2,8 x 1,7 x 2,3 m

0,93 m

0,93 m

2-6
3-3
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RO408 (A/B) (met terrasje)

(14,5 m²)

2-6
3-4

(20 m²)

‘‘Kiezen voor Eco-play is kiezen
voor een duurzame speelomgeving’’

RO405
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Houthakkershutje met kleine schommel - RO409
2 rubberzittingen L120 inbegrepen

5,2 x 2,0 x 2,3 m
1,19 m
2 - 10
3-6

(35,5 m² los bodemmateriaal)
(32,5 m² vast bodemmateriaal)

Kleine robinia schommel - RO160
2 rubberzittingen L120 inbegrepen

3,5 x 2,0 x 2,3 m
1,19 m
2 - 10
2-5

(21 m² los bodemmateriaal)
(17,5 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

L120
rubberzitting
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L130
veiligheidszitting

L120

L130

RO160 (2 x L120)
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Boswachtershuisje - RO406 » RO4061
RO406 (inox/RVS glijbaan) - RO4061 (kunststof glijbaan)

4,2 x 2,8 x 2,7 m
0,95 m
2-6
3  - 5,5 

(34 m²)

Aanbouwelement (optioneel): glijstang - RO008

1,2 x 0,5 x 1,7 m
0,95 m
2-6
1-1

(6 m²)

Een glijstang kan optioneel aangebouwd
worden bij:
- Jagerstoren
- Stropersbos
- Boswachtershuisje
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RO406
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Jagerstoren zonder dak - RO415 » RO4151
RO415 (inox/RVS glijbaan) - RO4151 (kunststof glijbaan)

4,2 x 3,0
2,8 x 2,8
2,7 xm1,9 m
0,95 m
0,95 m
6 - 162 - 6
2  - 27 
- 5 

(29 m²)

Optioneel: glijstang RO008
Meer info p. 8

Jagerstoren met dak - RO410 » RO4101
RO410 (inox/RVS glijbaan) - RO4101 (kunststof glijbaan)

3,2 x 2,8 x 2,9 m
0,95 m
2-6
3  - 4,5 

(29 m²)
Optioneel: glijstang RO008
Meer info p. 8
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Jagerstoren met uitbreiding - RO412 » RO4121
RO412 (inox/RVS glijbaan) - RO4121 (kunststof glijbaan)

4,2 x 4,2
2,8 x 2,8
2,7 xm2,9 m
0,95 m
0,95 m
6 - 162 - 6
2  - 37 
- 6 

(35 m²)
Optioneel: glijstang RO008
Meer info p. 8

kunststof glijbaan

RO410
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Stropersbos - RO420 » RO4201
RO420 (inox/RVS glijbaan) - RO4201 (kunststof glijbaan)

6,0 x 4,2 x 2,7 m
0,95 m
2-6
3-8

(48,5 m²)

Optioneel: glijstang RO008
Meer info p. 8

Stropersbos met uitbreiding - RO425 » RO4251
RO425 (inox/RVS glijbaan) - RO4251 (kunststof glijbaan)

4,2 x 6,0
2,8 x 4,2
2,7 xm2,9 m
0,95 m
0,95 m
6 - 162 - 6
2  - 37 
- 9 

(52 m²)

Optioneel: glijstang RO008
Meer info p. 8
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RO420
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Stropersbos RO425 + glijstang RO008
Speelwaarden

Tafel met bankjes

Stappaaltjes

Speelhuisje

Telraam

Glijbaan

Klimmuur

Loopbrug

Klimnet

Naar keuze: kunststof glijbaan
Er kan ook gekozen worden
voor een kunststof glijbaan
i.p.v. inox/RVS bij:
- Jagerstoren
- Stropersbos
- Boswachtershuisje
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Optioneel: glijstang
Een glijstang kan
aangebouwd worden bij:
- Jagerstoren
- Stropersbos
- Boswachtershuisje
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RO197
RO196

NIEUW!

andere
extra info &
u
d cten via
nieuwe pro
lay.eu
www.europ

RO284

P555

RO1100

RO1105

Eco-play is een gamma gemaakt door:
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