Duikelrek - Duo, gepoedercoat staal
PCM802

Item nummer PCM802-0902
Algemene Product Informatie
Afm etingen LxBxH

213x65x170 cm

Leeftijdsgroep

4+

Speelcapaciteit

2

Kleuropties
2

2

2

3

2

Het dubbele duikelrek nodigt uit om te duikelen,
erop te zitten, er met je knieën aan te hangen
en is dus een leuke mogelijkheid om je
acrobatische vaardigheden te laten zien samen
met een vriend of vriendin. Naast dat het
ontzettend leuk is, ook voor meerdere kinderen
tegelijk, zullen de bewegingen die gemaakt
worden op het duikelrek ervoor zorgen dat de
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arm - en beenspieren en de spieren in de romp
van de kinderen getraind worden. Daarnaast
zullen ook de motorische vaardigheden zoals
gevoel van evenwicht en ruimte ontwikkeld
worden.

richtlijn, t.o.v. de Europese richtlijn, betreffende
de veiligheidszone van duikelrekken geldt in
Nederland een veiligheidszone van 50cm aan
de zijkant van het duikelrek. De veiligheidszone
in rechte lijn van de beweging is gelijk aan de
Europese richtlijn.

In verband met de afwijkende Nederlandse

De gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Wipwap - Waterlelie, 4-zits
M175

Item nummer M17501-01P
Algemene Product Informatie
Afm etingen LxBxH

104x104x61 cm

Leeftijdsgroep

1+

Speelcapaciteit

4

Kleuropties
4

Het veerelement in de vorm van een waterlelie
is een verend speeltoestel voor maarliefst vier
kinderen in de leeftijdscategorie tot ca. 6 jaar.
Deze bloem op een veer is een geweldig
alternatief voor de traditionele wipkip of
wipwap. Veerwippen hebben een enorme
aantrekkingskracht op kinderen. Zij kunnen
samen hun fantasie de vrije loop laten op deze
bloem. Zij kunnen bijvoorbeeld fantaseren
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samen met hun vriendjes door een
bloemenweide te rennen.
Op veertoestellen wordt het evenwichtsorgaan
ontwikkeld en door het ritme wordt de
taalontwikkeling ondersteund. De stevige
voetsteunen en handgrepen zorgen er voor dat
kinderen makkelijk kunnen opstappen en zich
goed kunnen vasthouden.
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Het veerelement is een klassieker op de
speelplek en geeft kinderen een gevoel van
veiligheid en overzicht. Alle KOMPAN
veerwippenzijn eenvoudig te onderhouden
speeltoestellen maar bieden heel veel
speelwaarde

De gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

