Wij gaan naar school.

Een dikke 10 voor
onze speeltoestellen!
Kinderen die veel bewegen zijn beter in balans en vaak zelfs slimmer. De speeltoestellen van de Berliner Seilfabrik
zijn ideaal voor op het schoolplein. Spanning en stress van school? Die speel je tijdens het beklimmen van deze
toestellen in korte tijd zo weg. Zo kunnen de kinderen weer ontspannen terugkeren in de les en zijn ze weer klaar
om nieuwe dingen te leren.

Extra veel speelruimte!

Van klimmen word je slim!

Speeltoestellen met klimnetten bieden maximale speelruimte
op een klein oppervlak. Zo kunnen er veel kinderen tegelijkertijd
in spelen.

Door te klimmen in klimnetten bevorderen en ontwikkelen
kinderen hun psychomotorische vaardigheden en
driedimensionale voorstellingsvermogen.

Duurzaam en vandalismebestendig!

Uitstekend zicht!

Zes strengen staaldraad met polyester ommanteling rond een
staalkern maken de toestellen vandalismebestendig en uiterst
duurzaam!

Door de transparante structuur van de klimnetten, is er beter
toezicht op kinderen die erin spelen.

Speeltoestellen voor het leven!
Onze speeltoestellen worden gemaakt voor generaties.
Hoogwaardige materialen en eersteklas productie maken ze
stabiel en duurzaam. Ze zijn eenvoudig schoon te houden,
hebben weinig onderhoud nodig en brengen nauwelijks
onderhoudskosten met zich mee.
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Quadrifol.01
95.190.443
(m)

8,8 x 4,4 x 3,5

EN 1176 (m)

7,4 x 12,3

(m)

1,9

3

Een driedimensionaal net onder een kruisboog- oneindig veel klimplezier tot de 3e
macht. 35 m³ klimruimte, dus er is voor 35
kinderen tegelijkertijd genoeg plek om
te klimmen, en daarbij toezicht houden is
geen enkel probleem.

Haan
90.180.401
(m)

14,6 x 4,7 x 3,5

EN 1176 (m)

7,7 x 17,6

(m)

1,3

5

Een boeiende combinatie bestaande uit
een Quadrifol en diverse lage
touwelementen, biedt verschillende
mogelijkheden om te klimmen. Elke
leeftijdscategorie vindt hier een eigen
passende uitdaging.
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Cosmo.91
90.112.910
(m)

7,7 x 8,8 x 3,8

EN 1176 (m)

11,5 x 12,6

(m)

2,3

5

Het ruime net van de driedimensionale
Cosmo heeft voor spelende kinderen alle
voordelen van het klimmen in huis.
In combinatie met drie Duck Jibes is dit
toestel dé blikvanger op elk schoolplein.

Bremen
90.180.286
(m)

14,8 x 14,2 x 4,5

EN 1176 (m)

17,2 x 18,2

(m)

2,0

5

Bij deze combinatie zijn het rubbervierkant
en de spaceball zodanig met elkaar
verbonden dat je overal naartoe kunt
klimmen zonder daarbij de grond te
hoeven raken. Uitdagend, afwisselend en
transparant tegelijkertijd!
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Terrano.2721
95.172.721
(m)

4,3 x 22,8 x 2,8

EN 1176 (m)

8,6 x 25,8

(m)

1,54

5

Deze lage combinatie is geen kinderspel!
Integendeel: het zit vol actie voor iets
oudere kinderen! De vier verschillende lage
touwelementen zorgen voor een
afwisselende pauze vol beweging.

Terrano.2319
95.172.319
(m)

12,2 x 12,6 x 3,3

EN 1176 (m)

15,6 x 15,2

(m)

2,0

5

Dit toestel is een combinatie van 12
verschillende klimelementen, dit zorgt voor
maximale afwisseling tijdens de pauze.
Hier is er voor elke leeftijdscategorie wat
wils.
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The Globe
90.100.043.1
(m)

4,4 x 4,4 x 3,8

EN 1176 (m)

7,5 x 7,5

(m)

1,59

5

Klimmen in een driedimensionaal net is
goed voor de psychomotorische
vaardigheden en voor het driedimensionale inzicht van kinderen. Het frame is
gemaakt van hout; gelamineerd hout om
precies te zijn.

Terranova.1
96.180.001
(m)

14,5 x 13,0 x 5,0

EN 1176 (m)

17,5 x 16,3

(m)

2,60

5

Het thema vuur: dit toestel in de felle
kleuren geel, rood en oranje biedt volop
ruimte om te klimmen, maar ook om te
chillen in het net.
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Tetragode 5352
712.000.5352
(m)

18,1 x 11,6 x 5,4

EN 1176 (m)

21,1 x 14,6

(m)

1,8

5

Bij onze Tetragode-combinaties kunnen
de middenmasten rechtstreeks op elkaar
worden aangesloten. Zo is er nog meer
plek om te klimmen. Hier is plaats voor alle
kinderen tegelijk, zonder dat u het
overzicht kwijtraakt.

Tetragode 7400
712.000.7400
(m)

11,2 x 11,2 x 7,4

EN 1176 (m)

14,2 x 14,2

(m)

2,1

8

Tetragodes in hun puurste vorm
combineren moderne technische
mogelijkheden met een uitstekend design,
en dat op het hoogste kwaliteitsniveau.
Voor kinderen telt alleen het speelplezier,
en dat is op de vijf verschillende hoogtes
dik in orde voor alle kinderen. Kies het
juiste formaat voor op uw schoolplein.
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Jupiter
90.100.040
(m)

4,4 x 4,4 x 4,5

EN 1176 (m)

7,4 x 7,4

(m)

1,49

5

De Jupiter heeft een groot net, waar heel
veel kinderen tegelijkertijd in kunnen
spelen. Het toestel is meer dan 4 meter
hoog en heeft daardoor een magische
aantrekkingskracht.

O’Tannebaum
95.200.080
(m)

2,4 x 2,4 x 3,1

EN 1176 (m)

5,4 x 5,4

(m)

0,50

5

De kerstboom voor het hele jaar. Behalve
de stam is de hele boom draaibaar. Het
grote zitoppervlak is gemaakt van
rubber en heeft een lage instaphoogte.
Daardoor kunnen ook kinderen met een
lichamelijke beperking samen met de
andere kinderen bewegen en genieten.
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Terrano.2709
95.172.709
(m)

5,0 x 0,7 x 0,6

EN 1176 (m)

3,7 x 8,0

(m)

0,54

3

Wie komt van het ene naar het andere
platform zonder de grond te raken?
Deze slackline nodigt uit tot balanceren,
en stimuleert ondertussen ook het
evenwichtsvermogen.

Parallelo
95.172.475
(m)

3,3 x 0,8 x 1,6

EN 1176 (m)

3,8 x 6,3

(m)

1,42

5

Aan dit rek kun je je ook buiten de
gymles om flink uit leven, en je daarbij
gelijk voorbereiden op de volgende
wedstrijd.

Orbit.01
90.160.210
(m)

3,1 x 1,8 x 0,3

EN 1176 (m)

6,1 x 4,8

(m)

0,3

3

De Orbit is een evenwichtsstang, die zich al
slingerend een weg baant door het
landschap. De kleurige bollen zorgen voor
extra speelelementen.

Kan tevens zonder valpreventie
worden geplaatst.
Berliner Play equipment for life
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Cat Tail.01
90.260.201
(m)

0,7 x 0,4 x 2,5

EN 1176 (m)

3,6 x 3,6

(m)

0,4

5

De Cat Tail is gemaakt van roestvast staal,
de bol is van aluminium, en het platform
bestaat uit gekleurd inlegwerk op een
zwart onderstel. Het elegante design van
de Cat Tail is een echte blikvanger voor in
de stad.

Pin Tail
90.260.910
(m)

1,0 x 0,4 x 0,4

EN 1176 (m)

3,6 x 4,3

(m)

0,5

Kan tevens zonder valpreventie
worden geplaatst.

5

In een golf glijden die net op dat moment
breekt, is geweldig. Dankzij de unieke
vering is snel golfsurfen ook mogelijk.
Een heerlijke ervaring voor ietwat oudere
kinderen.

Kan tevens zonder valpreventie
worden geplaatst.

Hula-Loop.01
90.260.930
(m)

1,1 x 0,6 x 0,5

EN 1176 (m)

4,4 x 3,9

(m)

0,41

5

Breng de bal aan het rollen! Of je nu in
je eentje bent of met zijn tweeën, de geveerde rubberen lagers van de Hula-Loop
brengen je heupen in beweging en dagen
je evenwichtsgevoel uit. Het verschil tussen
de twee versies zijn de `knikkerbanen‘
bovenop.
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K
 an tevens zonder valpreventie worden geplaatst.

Hula-Loop.02
90.260.940

Berliner Play equipment for life

Standaardkleuren voor de
buizen, posten en kogels (mat)

Standaard kleuren voor de touwen

Rood

Blauw

Verkrijgbaar bij 16 mm en 18 mm touw

Zwart

Geel

Groen

Oranje

Zilver

Beige

Olijf

Alleen verkrijgbaar bij 16 mm touw

Salamander

RAL 9017
Verkeerszwart

RAL 9006
Blank aluminium

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 2009
Verkeersoranje

RAL 9007
Grijs aluminium

RAL DS 010 40 50
“Cosmo Pink“

RAL 1001
Beige

RAL 3020
Verkeersrood

RAL 8001
Okerbruin

RAL 3004
Purperrood

RAL 8012
Roodbruin

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 3012
Beigerood

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 5021
Waterblauw

RAL 2009
Verkeersoranje

RAL 6009
Dennengroen

RAL 4005
Blauwlila

RAL 6018
Geelgroen

RAL 3015
Lichtroze

RAL DS 100 80 80
“Cosmo Geel“

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 1018
Zinkgeel

RAL 5012
Lichtblauw
RAL 5017
Verkeersblauw
RAL 5021
Waterblauw

Eland

Los Netzos

RAL 6028
Pijnboomgroen
RAL 6034
Pastelturquoise
RAL 6021
Bleekgroen

Tempelhof

Standaardkleuren voor de buizen,
posten en kogels (glans)

RAL 1028
Meloengeel

Kleuren voor de HDPE-platen
Rood
Zwart
Blauw
Groen
Geel
Wit
Lila
Oranje

Technische gegevens

(m)
EN 1176 (m)

(m)

Afmetingen (L x B x H)

Min. veiligheidsafstand

Vrije valhoogte

Aanbevolen minimum leeftijd

Let op: alle afmetingen zijn in mm.
De bovenaanzichten zijn op schaal 1:400
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Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

BOAS Speeltoestellen
Weth. Hulsstraat 1-14
7951 SE Staphorst

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

Tel. +31 (0)88 7777 111
Fax +31 (0)88 7777 112

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

info@boasspeeltoestellen.nl
www.boasspeeltoestellen.nl

