


Voor elk toestel wordt het hout 
uit de eigen omvangrijke houtstapels

zorgvuldig geselecteerd 
op diameter, lengte en kromming 

... en met behulp van een kraan 
getransporteerd en afgeleverd

 bij de productiehal

Materiaal hout
Robinia pseudoacacia 

is een Europese houtsoort 
uit duurzaam beheerde bosbouw 

in Brandenburg en Hongarije
in duurzaamheidsklasse I
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Alle spinthout wordt handmatig 
verwijderd, waarna het hout glad 
wordt geschuurd

Materiaal RVS
Eigen metaalwerkplaats voor de hoogste 

kwaliteit in het gehele productieproces

Een toestel wordt in de productiehal helemaal handmatig gebouwd 
en ten behoeve van transport - zover nodig - gedemonteerd

De schors wordt verwijderd 
met water onder hoge druk
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  Sedert 1984 hanteert onze productiepartner FHS Holztechnik 
GmbH uit Arnsberg (Sauerland) dezelfde kwaliteitsstandaard. 
Robuust, esthetisch en technisch verfi jnd zijn kernbegrippen. 
Op deze wijze bouwt FHS Holztechnik hoogwaardige, onder-
houdsarme constructies die alle vereiste belastingen ruim-
schoots kunnen doorstaan. 

 Enkele kenmerken in robuust robinia
• het robuuste hout is afkomstig van in Europa gelegen 

duurzaam beheerde bosbouw en heeft duurzaamheidsklasse I      
• optioneel kan hout met COC FSC keurmerk geleverd worden 
• het robiniahout wordt geschild, spintvrij geslepen en glad 

geschuurd, waarbij de natuurlijke vorm behouden blijft
• de toestellen worden standaard voorzien van een                 

transparante lazuurlaag (een soort ademende beits)
• desgewenst is het hout naturel (onbehandeld); het krijgt dan 

een extra schuurbehandeling voor een extra glad oppervlak
• de vloerdelen, daken en wanden zijn van 38 mm dik robinia  

(bij grote afmetingen wordt eventueel eikenhout toegepast) 
• daken en wanden kunnen alternatief worden uitgevoerd in     

19 mm HDPE, of in multiplex met een zand/epoxy coating
• de metalen aanbouwdelen en verbindingselementen zijn van 

hoogwaardig RVS 
• de touwen zijn van 6-strengs polyamide herculestouw
• het touwmateriaal voor de netten heeft een diameter van       

16 mm; de balanceer- en steuntouwen zijn Ø 25 mm; de     
polyamidevezel is d.m.v. inductie aan de staalkern verankerd

 Robuust Staal
  De speelcombinaties kunnen met stalen staanders worden 

geleverd: verzinkt, met poedercoating of in roestvrij staal.  Alle 
elementen uit metaal zoals glijbanen (ook complexe), glijstan-
gen, draaitoestellen, zand- en waterspeeltoestelen, etc. worden 
in de eigen metaalwerkplaats geconstrueerd.

KWALITEITSKENMERKEN

Ter voorkoming van scheurvorming 
worden de kopse kanten met verzonken, 
kruislings aangebrachte houtdraad-
bouten verstevigd; de boorgaten 
worden met deuvels opgevuld

Precies passende 
verbindingen 

HOOGWAARDIGE MATERIALEN & TECHNIEKEN, STABIELE & DUURZAME VERBINDINGEN EN 
EEN ZORGVULDIGE AFWERKING ZORGEN VOOR LANGDURIG SPEELPLEZIER

Leuninghouders worden gecontramald in 
de houten staanders ingelaten en vormvast 
verbonden. Deze verbindingen voorkomen 
falende koordjestesten en geven een 
optimaal duurzame verbinding 

Stabiele vloerconstructies van 38 mm robinia of 
eiken met doorgaande schroefverbindingen en 
onderslagbalken 6 x 12 cm  

Boven: schommel in robuust robinia
Onder: schommels in verzinkt staal, gepoedercoat
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Gepotdekselde daken met houten onderconstructie 
zorgen voor een blijvende stabiliteit

Hangbrug met individueel uitwisselbare loopdelen

Flexible zandtakel van met textiel gewapend rubber 
aan roestvrij stalen ketting.

RVS zandtakel met RVS ketting

Naar uw wensen kunnen dak-, wand- en borst-
weringsplaten in de deklaag worden voorzien 
van individuele motieven

Borstwering naar keuze met houten spijlen of kleurrij-
ke HDPE platen (19 mm)

RVS ballustrade met precies passende 
gecontramalde verbinding aan houten 
staanders

Natuurlijk gegroeide robinia staanders met 
precies passend gemaakte vloerverbinding

Bevestigingslippen voor leuningen en 
borstweringen 

Individueel vormgegeven ballustrade van robinahout

Precies passende verbinding tussen staanders en 
platformen 

Dragende RVS ketting, middels een metalen 
vormdeel passend in de loopdelen bevestigd met 
duurzame boutverbindingen, waarbij het geheel 
vrij is van vingerbeklemmingsgevaar 

Detail-informatie

5



Het modulaire systeem voor maatwerk
De Varioset bouwwijze voor „Robuust Robinia“ en „Robuust Staal“

R

S Uitvoering in Robuust Staal (1)
met verzinkt stalen staanders
Staanders Ø 14 cm van thermisch verzinkt staal.
Vloeren van 38 mm dik robiniahout met eiken 
onderslagbalken 6 x 12 cm.

Uitvoering in Robuust Staal (2)
met verzinkt stalen staanders en 
gepoedercoat
Staanders Ø 14 cm van thermisch verzinkt staal en voorzien 
van een poedercoating in de door u gewenste RAL kleur.
Vloeren en hellingwanden van 38 mm dik 
robiniahout met eiken onderslagbalken 6 x 12 cm.

Uitvoering in Robuust Staal (3)
met RVS staanders 
Staanders Ø 14 cm geheel van RVS.
Wanden van 38 mm dik robinia- of eikenhout 
met eiken onderslagbalken 6 x 12 cm. 
De metalen staanders van waterspeeltoestellen 
en de stalen waterelementen zijn standaard van 
gepolijst RVS.

Uitvoering in Robuust Robinia
Staanders Ø 14-18 cm van robiniahout in haar natuurlijke 
groeivorm, geschild, spintvrij geslepen en geschuurd en 
voorzien van een transparante, ecologische lazuurlaag 
(soort ademende beits). De kopse einden van het rondhout 
worden voorzien van kruislings aangebrachte houtdraad-
bouten, de boorgaten worden opgevuld met deuvels. 
De vloeren zijn van 38 mm dik robiniahout met eiken 
onderslagbalken 6 x 12 cm.

SP

VA

Referentie
beelden
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Referentie
beelden

Robuust robiniahout 
naar keuze voorzien 

van een lazuurlaag 
of onbehandeld
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Referentiebeelden

Toestellen van robuust robiniahout 
in blank hout of met transparante lazuur, 
eventueel met accentkleuren.
Touwmateriaal: polyamide herculestouw. 
Materiaaldikte van netten Ø 16 mm en 
van de touwen Ø 25 mm. 
Kleuren: rood,  blauw, groen, 
zwart en hennepkleur

Robuust robinia & touw
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schommels en kabelbanen

Dubbele Varioset schommel,
hier met  peuterzitjes

Dubbele Varioset kabelbaan met platform

Funtau 
familieschommel
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Referentiebeelden
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Weiden
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Referentiebeelden
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• naturel (onbehandeld)
• met transparante lazuur 
• met kleurlazuur

=> lazuur is een ademende beits

Kies je kleur
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Referentie
beelden

14



15



Enigerlei gebruik of reproductie van 

de teksten en/of afbeeldingen is 

enkel toegestaan met bronvermelding 

en met uitdrukkelijke toestemming 

van Goede Speelprojecten.

Kraaivenstraat 23-12

5048 AB Tilburg 

+31 (0)13 455 1605  

goede@speelprojecten.nl

www.speelprojecten.nl

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 482 4067  

goede@speelprojecten.be

www.speelprojecten.be

Niedereimerfeld 23

59823 Arnsberg

www.fhs-holztechnik.de


