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Natuurlijk spelen
Speeltoestellen van Robinia hout

100% veilige
speeltoestellen

Keuze duurzame
houtsoorten

Ruim 25 jaar
kennis en ervaring

Levering/montage
geheel Nederland





Kinderen en hun spel
Kinderen zijn meer en meer op zoek naar inspirerende speelnatuur 
waar ze zich lekker uit kunnen leven met klimmen, verstoppertje 
spelen, kruipen, rennen, schommelen, waterpartijen en kennis 
kunnen maken met wat de natuur te bieden heeft aan bomen, 
struiken, planten en dieren. Ook een gezamenlijke zitplek hoort 
daarbij. 

Ondersteuning 
Met onze jarenlange ervaring en ons netwerk helpen wij u graag 
met de ontwikkeling van uw plannen om te komen tot leuke 
speelplekken voor de kinderen. 
Ons netwerk bestaat uit ontwerpers met kennis van zaken, 
inspecteurs, leveranciers, montageploegen en hoveniersbedrijven 
voor allerlei montage- en onderhoudswerkzaamheden. 

Speeltoestellen in robinia 
Wij werken veelal met de meer duurzame houtsoorten die 
geschikt zijn voor het creëren van stoere speeltoestellen en 
speelaanleidingen, zoals robinia hout.
Bij het ontwerpen van speeltoestellen voor de openbare ruimte, 
speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Het hout van de Robinia 
pseudo-acacia is de meest duurzame houtsoort van Europa. Het 
hout is zeer hard en slijtvast en daarmee uitermate geschikt 
voor het creëren van onderhoudsarme en vandalismebestendige 
speelomgevingen. Door haar perfecte technische eigenschappen, is 
een extra bewerking van het hout niet nodig. 
De Robinia Pseudo Acacia komt voornamelijk voor in Midden- en 
Zuid Europa. De boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige 
manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom 
en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor 
natuurlijke speelelementen. Robinia bomen kunnen een hoogte 
van circa 30 meter bereiken. De takvrije stamlengte bedraagt 
ongeveer 10 meter. De stamdoorsnede van het bruikbare hout 
ligt tussen 0,15 en 0,4 meter. Sommige stammen kunnen een 
doorsnede van 0,8 tot 1,0 meter bereiken. Robiniahout is zeer 
robuust. Het hout is nog harder dan dat van de eik en daarnaast 

is het taai, elastisch en slijtvast. Robinia is de enige houtsoort in 
Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook 
bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid.

Certificering speeltoestellen
De meeste speeltoestellen hebben reeds een typekeuring gehad en 
zijn daardoor gecertificeerd conform de veiligheidsnorm EN-1176 
voor de openbare ruimte, de overige speelaanleidingen zoals o.a. 
de speelboom worden ter plekke gecertificeerd omdat er nooit 
een speelboom gelijk is. Alle speeltoestellen worden geleverd met 
duidelijke handleidingen en veiligheidscertificaten en een logboek 
indien gewenst.

Robinia speeltoestellen Basicline
(Conform EN-1176)  
Staanders en liggers, rond doorsnee 12-16 cm, spintvrij geschuurd. 
Bevestigingsmaterialen en schommelhaken RVS, geleverd als 
bouwpakket  (huisjes zoveel mogelijk voorgemonteerd) .





Duikelrekken R01.001 duikelrek, enkel

R01.002  duikelrek, dubbel

R01.003 duikelrek, 3-delig



R04.001
Vogelnestschommel, mand 120 cm



Schommels

R02.001 schommel enkel, 1 rubber zitting

R03.001 schommel dubbel, 2 rubberzittingen

R03.002 schommel dubbel, 1 rubberzitje / 1 babyzitje

R03.003 schommel dubbel, 2x babyzitje

TRADITIONEEL



R12.001
verticale schommel babyzit



Schommels
MET VERTICALE PALEN

R20.001 verticale schommel vogelnest, mand 120 cm

R12.002 verticale schommel, lintschommel

R12.013 verticale schommel, dubbel baby/lint



Speelhuisje R05.001 speelhuisje



R06.001 taludglijbaan 50 cm breedte, plateauhoogte 150 cm

R06.002 taludglijbaan 50 cm breedte, plateauhoogte 120 cm

R06.003 taludglijbaan 50 cm breedte, plateauhoogte 100 cm

R06.011 taludglijbaan 100 cm breedte, plateauhoogte 150 cm

R06.012 taludglijbaan 100 cm breedte, plateauhoogte 125 cm

R06.013 taludglijbaan 100 cm breedte, plateauhoogte 100 cm

Taludglijbanen



Pannaveld R14.001 pannaveld 4 x 6 meter1

Op aanvraag verkrijgbaar in meerdere afmetingen



Wippen R07.001 wip 2-zits

R08.001 wip 4-zits

R19.001 wip stam op veer



Klimtoestellen R15.001 klimpaal, hoog

R15.002 klimpaal, laag

R26.001 klauterboom, laag

R26.002 klauterboom, hoog



R32.001 hangringenR09.001 klimstructuur, zigzag opstelling

R17.001 klim 6-kant

R27.001 mikado

R31.001 hangrek



Kabelbanen R10.001 zonder startplateau

R10.002 met startplateau



Evenwichtsbalken R13.001 evenwicht, enkel

R13.002 evenwicht, dubbel

R13.003 evenwicht, 3-delig



Stapstammen R16.001 stapstam, rond 16 - 22 cm



Speel/klimtorens R18.001 klimtoren 3-hoek, rvs glijbaan

R21.001 peuter speeltoren, hdpe glijbaan

R21.002 peuter speeltoren, rvs glijbaan

R23.001 speeltoren, plateau 100 cm, rvs glijbaan

R23.002 speeltoren, plateau 125 cm, rvs glijbaan



Zandtoestel
R24.001 zandtoestel met katrol en 2 glijgoten



Klauterparcours R30.101 klauternet

R30.201 klauter balken 3-delig

R30.202 klauter balken 5-delig

R30.301 balanceernetAlle elementen van het klauterparcours zijn in combinatie mogelijk



R22.001

onder loopbalk, boven touw



Hindernissenparcours R22.002 boven balk met grepen, onder touw

R22.003 stelten, 5 stuks

R22.004 stappaaltjes met boven touw

R22.005 zigzag net

R22.006 looptouwen zigzag

R22.007 onder en boven touw

Alle elementen van het hindernissenparcours zijn in combinatie mogelijk



R16.001 stap stam, rond 16 - 22 cm

R22 Los plateau op toestellen

R22.008 onder loopladder, boven touw

R22.009 draaibalk

R22.010 stelten, schuin

R13.001 evenwicht, enkel

R13.002 evenwicht, dubbel

R13.003 evenwicht, 3-delig



Speelboom



Lummelbalk

Hangmat
R29.001





Verantwoord speelplezier
met gecertificeerde 
speeltoestellen (EN-1176)
voor openbare terreinen

Wat Speeltoestel.nl voor u kan betekenen:

n Meedenken met uw plannen en oplossingen bieden die 
 binnen uw budget passen

n Wij zorgen voor levering van de speeltoestellen op locatie 
 en indien gewenst voor montage 

n Desgewenst verzorgen wij de bijbehorende valdempende 
 ondergronden 

n De locatie wordt kant en klaar opgeleverd zodat de kinderen 
 kunnen spelen

n Contact blijft bestaan m.b.t. garantie, onderhoud en inspectie
n Tevens leverancier van parkmeubilair, pleinplakkers, 
 tafeltennistafels, voetbaldoelen, bergingen enz.

In een paar stappen uw speeltoestel kiezen:

1  Ga naar de website www.speeltoestel.nl

2  Hier kunt u de speeltoestellen van uw keuze in de 
 winkelwagen plaatsen.

3  U krijgt uw bestelling bevestigd en er wordt contact 
 opgenomen over de uitlevering (montage is optioneel).

Meer weten over onze mogelijkheden?
Kijk op www.speeltoestel.nl, vraag een vrijblijvende offerte aan 
of  maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Bezoekadres (op afspraak): 

 Industrieweg 11d, 8426 AB Appelscha NL
 Tel. (+31) 0516-431470
 info@speeltoestel.nl

www.facebook.com/speeltoestel.nl                         www.speeltoestel.nl

bvkONTWERP: GRAFISCH VORMGEVER

www.bvkvormgever.nl


