


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 
in duurzaamheidsklasse I 

uit duurzaam beheerde 
Europese bosbouw 
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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



  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, onderhoudsar-
me constructies die alle vereiste belastingen ruimschoots 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 hoog-

waardig 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), glijstangen, 
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: waterspeeltoestel in robuust robinia
Onder: waterspeeltoestel in gepareld roestvrij staal
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Gepotdekselde daken met houten onderconstructie zor-
gen 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 borstwerings-
platen in de deklaag worden voorzien van individuele 
motieven

Borstwering naar keuze met houten spijlen of kleurrijke 
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 vinger-
beklemmingsgevaar 

detail-informatie
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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 optioneel 
(tegen meerprijs) 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). 
Vloeren 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

Links: 
Voorbeeld toestel op grondankers 
en stalen platen ten behoeve van 
dakmontage

Onder: 
Toestellen met polyamide herculestouw; 
materiaaldikte van netten 
Ø 16 mm en steuntouwen Ø 25 mm 
in de kleuren rood,  blauw, groen, zwart 
en hennepkleur
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schommels en kabelbanen

Dubbele Varioset schommel,
hier met  peuterzitjes

Dubbele Varioset kabelbaan met platform

Funtau 
familieschommel
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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



het modulaire systeem voor individuele speelcombinaties
Leuk om uw eigen speelcombinatie samen te stellen met de door u gewenste speelfuncties.

Touwladder met 
glijpaal

Trapeziumvormige
aanbouwtoren

Topelement vlag

Vierkante basistoren

STAP 2
Laat de door u gedachte combinatie op u inwerken 
en breng eventuele wijzigingen aan. Geniet van 
het resultaat en laat uw voorstel door ons in CAD 
uitwerken. 

 
STAP 1
Keuze en samenstelling van de elementen

3-STAPPENPLAN
Het ontwerp van individuele combinaties
wordt speels eenvoudig met VARIOSET. 
Meer dan 60 VARIOSET speelelementen kunnen 
flexibel met elkaar gecombineerd worden.
 

- een voorbeeld -

Gesloten wand 
met kijkgaten

Ingekeepte 
oploopstam
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Ingekeepte 
oploopstam

Touwladder
met glijstang

Trapeziumvormige
aanbouwtoren

Driehoekig 
klimnet

Driehoekige 
aanbouwtoren

Vierkante basistoren

STAP 3
Uw  speelcombinatie is klaar

De                            modules zijn voorzien van een typecertificaat. 
De combinatie wordt vervolgens voorzien van een stukskeuring waardoor 
de veiligheid gewaarborgd is.
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Driehoekig platform, rechthoekig Klein vierkant platformDriehoekig platform met gelijke zijden

Vierkant platform Trapeziumvormig platformRechthoekig platform

Vijfhoekig platform Trapeziumvormig platform Zeshoekig platformKlein trapeziumvormig platform

Lessenaarsdak van plaat   
met doorgaande staanders

Lessenaarsdak van plaat Zadeldak 45˚ met 
gepotdekselde delen

Lessenaarsdak met 
gepotdekselde delen 

Zadeldak 45˚ rustiek Zadeldak 45˚ rustiek 
kleur rood

Zadeldak 30˚ 
met gepotdekselde delen

Zadeldak 45˚ met gepotdekselde  delen, 
kleur rood

platformen 

daken
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Stolpdak Stolpdak kleur rood Stolpdak, rustiekZadeldak 30˚, rustiek

RVS balkon Borstwering van plaatmateriaal Wand met kijkgaten, kleur roodRVS borstwering

Wand met kruipgat kleur groen Wand met kruipgat, kleur geel WinkeltjeWand met kijkgaten, kleur blauw

Stolpdak 45˚, rustiek Stolpdak 45˚, rustiek kleur roodStolpdak, rustiek kleur rood

Robinsondak Dakcontour van daksporenWolkdak

borstweringen
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Eikenhouten borstwering 
met houten regels, kleur rood

Eikenhouten borstwering 
met houten regels, kleur blauw

Eikenhouten borstwering 
met houten regels, kleur groen

Eikenhouten borstwering 
met houten regels, kleur geel

Toonbank Bank Rechthoekige houten leuningKrijtbord

RVS buisleuning Rustiek eikenhouten 
borstwering met houten regels

Eikenhouten borstwering
met houten regels

Ronde houten leuning

Borstwering van plaatmateriaal
met RVS regels, kleur grijs

Borstwering van plaatmateriaal 
met RVS regels, kleur blauw

Eikenhouten borstwering 
met RVS regels

Borstwering van plaatmateriaal 
met RVS regels, kleur rood

Borstwering van plaatmateriaal
met RVS regels, kleur geel

Borstwering van plaatmateriaal
met RVS regels, kleur groen

borstweringen
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A2 A3 B1A1

B3 C1 C2B2

D1 D2 D3C3

E2 E3E1

E2 in kleur gelazuurd E3 met kleuraccentenE1 met kleuraccenten

rustieke wanden
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Houten klimwand met klimgrepen PE klimwand met stenen grepenGebogen klimwand

Klimwand van multiplex met stenen grepen Klimwand vrijstaand, bezand, met stenen grepenBezande klimwand met stenen grepen

Verticale ladder Schuine ladder Houten trap met leuningenLaddersport voor platform

Trap met houten borstweringen RVS ladder voor platform Verticale RVS ladderHouten trap met RVS leuningen

RVS trap met houten treden  
en houten borstweringen

RVS boogladder Gedraaide RVS boogladderRVS trap met houten treden 
en RVS borstweringen

RVS boogsportenwand Ingekeepte stam met steuntouw Oploop met steuntouwGedraaide RVS ladder

klimwanden

ladders en trappen
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Nettunnel met loopbalken Gebogen netbrug met loopbalken
en gebogen RVS draagleuningen

Netbrug met loopbalken en houten leun-
ingen

Nettunnel met gebogen RVS draagleuningen Netbrug met eikenhouten loopbalkenNettunnel

Kruipbuis van glasvezelversterkt kunststof Wiebelbrug met doortrapbeveiligingRVS kruipbuis

Boogbrug met RVS leuningen en houten 
ballustrade

Houten kruipbuisBoogbrug met RVS leuningen

Hangbrug met houten leuningen Hangbrug met gebogen RVS leuningenHangbrug met kettingleuningen

Junglebrug met loopblokken 
en houten leuningen

Junglebrug met houten loopblokkenJunglebrug met loopblokken
en gebogen RVS draagleuningen

bruggen
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Looptouw met touwleuningen JunglebrugTouwbrug

Junglebrug met gebogen RVS draagleuningen     Stambrug met touwleuningenJunglebrug met houten leuningen

Vaste brug Vaste brug met houten borstweringenStambrug met touwballustrade

RVS wentelklimstang RVS klimbuis RVS glijleuningenKlimtouw

RVS glijpaal RVS glijpaal met klimtouw RVS glijpaal met touwladderTorsiebrug

bruggen

klim- en glijpalen
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Enterrek met RVS sporten Dubbel ringenrek RVS ringenrekEnterrek

Klimsportenkruis RVS sportenwand AanbouwduikelrekSchuine klimsporten

Vijfhoekig lignet Zeshoekig lignet Trapeziumvormig lignetVierkant lignet

Rechthoekig lignet Lignet voor vierkante toren Gebogen klimnet Lignet voor driehoekige toren

Nettunnel Verticaal klimnet Schuin trapeziumvormig klimnetSchuin driehoekig klimnet

enterrekken en klimelementen

netten
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Schuin klimnet met startbalk Schuin klimnet in houten kaderSchuin klimnet

Klimnet vrijstaand of als aanbouwelement Spinnenwebnet vrijstaand of als aanbouwelementKlimnet vrijstaand of als aanbouwelement

Dubbele aanbouwschommel met synchroonlagersDubbele aanbouwschommel met glijlagers

Enkele aanbouwschommel met synchroonlagerEnkele aanbouwschommel met glijlagers

Dubbele aanbouwschommel met synchroonlagersDubbele aanbouwschommel met glijlagers

netten

aanbouwschommels
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Enkele aanbouwschommel met synchroonlagerEnkele aanbouwschommel

Dubbele aanbouwschommel met synchroonlagersDubbele aanbouwschommel met glijlagers

Enkele aanbouwschommel met synchroonlagerEnkele aanbouwschommel met glijlagers

Vlag type 2 Vlag type 3Vlag type 1

StuurwielVlag type 4

aanbouwschommels

toebehoren
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Erding Flammberg Arnsberg Bergen

Brugge

Recke Konstanz

Lens

Sundern Kinderwelt Gingen

Lisse Melle Spenge Spelle Lotte

Bösel Faro Delft

Aurich Brake

Esch Föhr

Unkel 

Klara Kreuzberg Salzburg Wiessee Füssen

Lingen FichtelbergSeifenSchlierseeWaldsee 

Linz Korbach Bozen Deister Bamberg

overzicht
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        Tulln

Teublitz   Brest               Unna

           Brünn             Pilsen            Eiger      Siegen         Winsen

         Goch         Perlach      Menden          Plön  Maschen 

  Worms         Brixen        Neuss           Colmar          Arlberg

        Essen         Weiden       Weimar         Ulm  Damme

        Freising        Rosenheim       Bern

        Seeburg         Barlo        Lisberg        Nesse

  Wallis 

Windeck

  Tilburg          Riesa        Alkmaar         Stade        Buchholz

overzicht
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Tilburg (variant)

    Tilburg (variant)                                                                            

Duffel

 Gingen (variant)
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Boomhut                      

Wiesmoor
Weiden

   
Breda    

Kreuzberg



Motorikparcours 
Fössefeld

Freising

Klimtuin
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Motorikparcours 
Fössefeld

Füssen

Pilsen

Wallis 


