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Park en Plein zitelementen
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De hele jeugd plezier. . .

www.herculesspeeltoestellen.nl

flo2S 2-persoons zitelement
floLB Leunbloem
flo1S 1-persoons
zitelement

Zet de bloemetjes buiten...

flo3S
3-persoons tafelzitelement

floC4 Boomzitbank
4 persoons

Zitelement flo1S is ook zeer
geschikt om zandbaknetten
hoog en strak te houden!
floB3
3-persoons bank
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Nieuw zijn deze exclusieve bloemmotief zitelementen.
De serie bestaat uit diverse modellen zitelementen (enkel, dubbel of drievoudig) en een aantal banken (recht en ook een boombank) Ook is er een "leun" versie van
BLOOMS!; zitelementen die tegen een stootje kunnen. Kleurig middelpunt van deze serie zijn de prachtige EPDM rubberbloemen (diameter 500mm) die stevig zijn vastgezet op een fraaie metalen groene (ral 6018) 50mm dm steel voorzien van een dikke laag polyester poedercoating. Bij de enkele zitelementen is ook de hoogte
variabel. U bepaalt zelf hoe diep de steel de grond ingaat voordat u deze met snelbeton vastzet! Zo zijn ze te gebruiken voor groot en klein!

Zet ook bij u de bloemetjes buiten...
Schoolpleinen, parken en nog veel meer plaatsen fleuren er van op; en… je kunt er ook nog lekker op zitten!

Bezoek onze website!!! www.herculesspeeltoestellen.nl
B01111 KRAKE-4 Pendelschommel B85212 FLORA
B37150 BORO
B39133 Speeltoestel MAILAND glijbanen, schommels, zandbakken, speelhuizen, veerwippen, pleinplakkers, rubbervaldempingtegels, picknicktafels
en nog heel veel meer. Bestel
onze uitgebreide catalogus via
onze website of bel ons eens
+ valdempend kunstgras

combinatie toestel

klim en klautercombi

+ Euroflex valdemping tegels voor meer informatie!

Stepping Stones zijn hele leuke uitdagende

S T E PP I N G S T ON E S
IL200400C

IL200500C

STEPPING STONES 1-6

STEPPING STONES set van 8 met cijfers 1-8
Standaard Stepping Stones
IL200400B set van 6 met bloemmotief
IL200400D set van 6 met dieren afbeeldingen

rubber stapstenen waar kinderen van alle
leeftijden graag op willen spelen. Verkrijgbaar
in sets van 6 en 8 stuks. Door de geringe
hoogte is geen valdemping nodig!

IL200400C set van 6 met cijfers 1-6
IL200500C set van 8 met cijfers 1-8

Speciale motieven op aanvraag mogelijk!!

B39055

B31060

B37220-3

Dubbelschommel TANDEM

Speeltoren MERAN

Klim en Klauterzeshoek KASPER

Ook voor u??

CLOWNKOPBASKET Rubbertegels
Voor meer informatie nodigen
wij u graag uit om onze website te
bezoeken en/of onze dikke catalogus
vol met speelplezier aan te vragen.
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De Buurt 58,
1606AH Venhuizen
tel 0228 - 543423
fax 0228 - 541350
email: info@herculesspeeltoestellen.nl
www.herculesspeeltoestellen.nl

Plaatsing met vrijwilligers

Het
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op

Combinatie schoolplein speeltoestel Giraffe-2 voorzien
van valdempende rubbertegels. Daarmee maakt u de
speelplek echt af!

het

plein!!!

