


De Adrenaline lijn is een serie opwindende en dynamische speeltoestellen van Russell Play. De aantrekkelijk ogende producten 
zijn ontwikkeld om samen met vrienden en vriendinnen in te klimmen, hangen, glijden, draaien of gewoon te chillen! 
De toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor jongeren van 6 tot 16 jaar.

De serie bestaat uit fraaie hoge constructies, zorgvuldig geconstrueerde netten en gedraaide klimstructuren. Het speelconcept 
is gebaseerd op het bevorderen van lateraal en adaptief spel zonder regels. Het spel begint op elk punt en gaat alle kanten op.

activiteiten
•  uitdagende klimmogelijkheden op de drie meter hoge klimwand en de gedraaide netstructuren
• op hoogte je weg vinden op de net- en touwstructuren, klimwanden en enterrekken
• balanceren en klimmen op de jakobsladder
• beleven van zwaartekracht op de gebogen dubbele glijleuning
• rondsuizen op de Surf Spinner, alleen of samenwerkend met je kameraad
•  nieuwe sprongen proberen op de Sky Carver, je grenzen verleggen en je vrienden uitdagen
• samen de “golven” bedwingen op de Surf Spinner en Sky Carver

materialen
• constructie van gegalvaniseerd en gepoedercoat staal Ø 88.9 mm, wanddikte 3 mm
• glijleuningen, enterrekken en ladders van gepolijst RVS
• keramisch geborgde RVS verbindingen
• aluminium gripfi x verbindingsklemmen
• klimnetten van 16 mm polyamide herculestouw
• HDPE klimwanden met polyester grepen
• gyrospinner met onderhoudsvrij lager voor intensief gebruik

De producten zijn voorzien van zorgvuldig geselecteerde,
visueel en tactiel interessante poedercoatings: Silver Sparkle,
Blue Sable en Orange Ripple.

Silver
Sparkle

Orange
Ripple

RVS verbindingen

Blue
Sable
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Blue Sable Lutetium Matt Traffi  c Red Sanaga Sable

kleuren



Blaze   PS-01-0010

Twist   PS-01-0030

Grind   PS-01-0020

Flow   PS-01-0060
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Spin   PS-01-0050

Flare   PS-01-0040
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Fury   PS-01-0120

Pulse   PS-01-0110

Maze   PS-01-0070

Buzz   PS-01-0090

Rush   PS-01-0100

Drift   PS-01-0080
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Fury   PS-01-0120



De Surf Spinner is een uniek draaiende wip uit de Adrenaline serie en een opwindend toestel 
voor kinderen van 8 jaar en ouder. Het draait en zigzagt op en neer en geeft een surf-achtige 
ervaring met beleving van snelheid en zwaartekracht. 

Loop, spring en bedwing de golven met je vrienden of alleen, door gebruik te maken van de 
wetten van de zwaartekracht. Dit doe je door de propeller steeds sneller in beweging te krijgen. 
Alleen of samen te gebruiken! Rondsuizen geblazen....

materialen
• thermisch volverzinkt staal, gepoedercoat in een continu proces
• dubbel gelagerd met onderhoudsvrije lagers voor intensief gebruik 
• kleuren met spikkeleffect
• 20 jaar garantie tegen corrosie

kleuren
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De Sky Carver is speciaal ontwikkeld voor tieners. De Sky Carver kenmerkt zich door een heel dynamisch 
gebruik. “Carvers” starten met het leren om het board steeds hoger de lucht in te draaien, te spinnen en 
vervolgens het uitvoeren van board grabs en nog vele andere tricks die geïnspireerd zijn door skateboarding, 
wakeboarding en kitesurfi ng. Geen rit is dezelfde en er zijn steeds nieuwe tricks onder de knie te krijgen.

verleg je grenzen en daag je vrienden uit 
Dit toestel daagt tieners uit om hun fysieke en motorische grenzen te leren kennen en over die grenzen 
heen te gaan. Voor de toeschouwers biedt het veel spektakel. Het ontwerp is zodanig dat de beweging 
vooral in 1 richting gaat waarbij het nagenoeg onmogelijk is de ondersteunende bogen te raken. De Sky 
Carver is speciaal ontwikkeld voor jongeren van 
10 tot 18 jaar.

materialen
• thermisch volverzinkt staal, gepoedercoat in een continu proces
• Ø 11.43 cm buizen met 3 mm wanddikte
• thermisch verzinkte ketting (8 mm) met roestvaststalen, onderhoudsvrije kruiskoppelingen
• kleuren met spikkeleffect
• 20 jaar garantie tegen corrosie

kleuren

De Sky Carver is geïnsprireerd door het Canadese 
rope board fenomeen. Jongelui halen hierbij de 
wielen van hun skateboard en bevestigen het 
onderaan een lang touw. Ze knopen een handgreep 
aan hetzelfde touw en vervolgens halen ze de 
meest ontzagwekkende stunts uit met hun rope 
board. De Sky Carver biedt al de fun, maar niet de 
gevaren van het rope boarden.

Silver Sparkle                                        Lutetium
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 Wij vinden dat speelplekken vooral fun moeten zijn voor kinderen maar ze zouden ook mooi moeten zijn om naar te 
kijken. Dit is precies wat de Silhouette lijn biedt. Volwassenen kunnen zich verwonderen over de kunstzinnige vormgeving 
terwijl kinderen plezier hebben in de vele mogelijkheden van gebruik, zoals klimmen en klauteren, duikelen en roetsjen. 
Voor tieners zijn ze een unieke vertaling van free running en parkour. 

De pure schoonheid en de heldere vormen van de roestvrij stalen elementen geven een bijzondere betekenis aan de 
publieke ruimte. De elementen passen op een vanzelfspekende wijze in het park of op het plein. Inrichters van de 
openbare ruimte kunnen met de Silhouette lijn speelelementen toevoegen met pure vormen, die zich harmonieus 
verhouden tot de omgeving en boeiende accenten kunnen toevoegen een hun ontwerp. Het zijn ook interessante 
objecten op plekken waar vele mensen voorbijkomen of verblijven. De attributen combineren daarnaast ook goed met de 
Adrenaline lijn om op te zitten, te spelen of voor workouts.

materialen
 Het RVS 304 is gepolijst tot een Ra waarde van 0.6 micron. Dit betekent dat de producten niet snel roesten. Wanneer 
gebieden grenzen aan zeewater kan optioneel RVS 316 aangeboden worden.

•  de materiaaldikte voor de meeste RVS buizen is 89.9 x 3.05 mm; de Rings en 
 Domino zijn van 60.3 x 2.77 mm RVS
• de Baubles zijn van 3mm Mild steel en 2mm RVS
• de Island en Mercury hebben een wanddikte van 4 mm

 De poedergecoate uitvoering is thermisch volverzinkt volgens BS EN ISO 1461 en 2178 en voorzien van een zinklaag van 
ca. 150 my. Alle thermisch gegalvaniseerde componenten zijn vervolgens voorzien van een poedercoating in een continu 
proces met een lakdikte van 150 my. Er is keuze uit een uitgebreid assortiment aan RAL kleuren. De garantie op de 
galvanisering en poedercoating is 20 jaar. 

kleuren

COLLECTIVE

CCOOLLOOUURR  SSHHEEEETT  22  

www.street-collective.co.uk
+44 (0) 1590 718955

© Street Collective 2013. All rights reserved
The colours in this chart have been matched as closely as possible. Unfortunately, we cannot guarantee an exact colour match. The colour depends on your monitor and printer. Use official RAL
Colour Publications for the most accurate colour.

colour chart

BODY COLOR
The body of the product (e.g. seating surface, table top, planter side) is available in the following colours: 

RAL 1004
Golden yellow

RAL 1019
Grey beige

RAL 5002
Ultramarine blue

RAL 5005
Signal blue

BS18B29
Raven 

RAL 7012
Basalt Grey

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 7035
Light grey

RAL 7040
Window grey

RAL 7015
Slate grey

RAL 8016
Mahogany brown

BS 08B29 
Bitter Chocolate

RAL 6002
Leaf green

RAL 6018
Yellow green

RAL 6005
Moss green

RAL 9005
Jet black

RAL 9010
Pure white

RAL 2009
Traffic orange

FRAME  COLOR
The frame of the product is available in all the above colours but also in the following colours:

Bleu sableLutetium

RAL 9016
Traffic white

RAL 3020
Traffic red

RAL 3001
Signal red

Silver sparkle Sanaga sable
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Rings   CP-01-0130

Snake   CP-01-0040

Domino   CP-01-0140

Helix   CP-01-0050

Rollercoaster   CP-01-0100

Armadillo   CP-01-5080
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In ruimtelijke structuren kun je klimmen, kruipen, hangen, slingeren, schommelen, wiebelen, balanceren en springen. 
Het is de plaats van kijken en bekeken worden. 

Touw is dynamisch: het reageert op elke beweging.Het vibreert, veert, wipt, pendelt, geeft mee en is gewoonweg heel levendig. 
Terwijl van andere materialen weinig reactie terugkomt, gaat touw een dialoog aan met de kinderen. Op elke actie volgt een 
reactie. Hierdoor ontwikkelen kinderen vaardigheden als evenwichtszin, reactievermogen, krachtontwikkeling, beweeglijkheid en 
behendigheid. De actie kan gepaard gaan met uitdagingen als zo ver mogelijk, zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk enz. Zo worden 
de motorische vaardigheden van kleine kinderen geprikkeld, maar ook voor jonge tieners zijn deze structuren uitdagend. Een 
aantal van deze toestellen kunnen omwille van hun geringe vrije valhoogte probleemloos op gras geplaatst worden. 

materialen
De ruimtenetten hebben een RVS mast Ø 140 mm, een wanddikte van 3,5 mm, touwconstructies van 18 mm, 6-strengs nylon touw 
met staalkern. Geperste aluminium verbindingen, op spanning te brengen met draadspanners met een gegarandeerde belasting 
van 4400 kg. De vrije valhoogte is minder dan 1,50 m; daarom kunnen de klimstructuren in de meeste gevallen op gras geplaatst 
worden. 

kleuren

Zwart           Groen  Rood

Blauw           Geel
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Active   2000

Active   3000

Active   4000
Active   5000
Active   6000

Active   8000

NIEUW!
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Twin Active   4000
Twin Active   5000
Twin Active   6000

Levitator   3

Levitator   4

Levitator   5
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Klimtollen zijn een doorontwikkeling van traditionele vormen en functies. Door klimmen en draaien te combineren 
bieden deze toestellen bij uitstek speelwaarde voor grote aantallen van kinderen, zelfs van verschillende leeftijden. 
Omdat de hoofdfunctie klimmen is en niet draaien (beperkte snelheid) blijft de benodigde ruimte beperkt en is 
toepassing ook in kleinere ruimtes mogelijk. 

4 modellen van draaiende klimconstructies:
CC1800: 1,80 m hoog en ideaal voor kinderen vanaf 3 jaar
CC2400: 2,40 m hoog: een mooie tussenmaat die in bijna elke speelplaats past
CC2400-T: 2,40 m hoge Tredsafe uitvoering met vaste bodem van HDPE Ø 2,10 m
CC3000: 3 m hoog voor veel klim- en draaiplezier

materialen
· dubbel gelagerde RVS mast Ø 140 mm, wanddikte 3,5 mm
· onderring van RVS buis Ø 50,8 mm
· gebreid 16 mm 6-strengs, staalversterkt nylon met PP kern
· gepatenteerde, hydraulisch geperste aluminium verbindingen

                                                          kleuren

                                Zwart                     Groen 

                                Rood                     Blauw

De aluminiumverbindingen worden hydraulisch geperst.
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CC 1800

CC 2400

CC 3000

CC 2400-T

CC 3000-D
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