SAFE & SOFT

speelplaatsaccessoires

Zandbakelement
koppelbaar

Pengatverbinding
Hecmar levert een compleet programma speelplaatsaccessoires.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende accessoires.

PENGATVERBINDING
De Aslon® Safe & Soft tegel® is te leveren met een zogenaamde
pengatverbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten
aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen
geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Hink-stap-sprong
speltegel

DE VOORDELEN VAN EEN PENGATVERBINDING ZIJN:
• stabiele ligging
• anti-diefstal
• demontabel
HINK-STAP-SPRONG-SPELTEGEL
De Aslon® Safe & Soft tegel® is te verkrijgen met cijfers in de tegel.
Deze tegels zijn toe te passen voor het hink-stap-sprong-spel.
Naast de mogelijkheid van cijfers zijn op aanvraag ook allerlei andere
tekens en symbolen in de tegels te maken.
AFGESCHUINDE TEGEL
De Aslon® Safe & Soft tegel® is te leveren met afgeschuinde elementen
en hoekelementen. Door middel van deze tegels kunnen rubber tegels
direct over de bestaande bestrating worden aangebracht en is de
speelplaats voor iedereen toegankelijk.

Afgeschuinde tegel
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SAFE & SOFT

Zandbakomranding
en opsluitband

Pallisades

speelplaatsaccessoires

Oploopprofiel

Rubber blok

ZANDBAKOMRANDING
Voor zandbakomrandingen zijn er er drie producten, te weten de
zandbakelementen welke koppelbaar zijn, de rubber bielzen en de rubber pallisades.
Zandbakelementen koppelbaar
De zandbakelementen kunnen worden gekoppeld door middel van een metalen buis
welke in de grond wordt verankerd.
Rubber bielzen
De rubber bielzen zijn onderling te verlijmen en zorgen ervoor dat kinderen zich niet
bezeren aan de omranding van de zandbak. De bielzen zijn verkrijgbaar in de maat
1.000 mm x 300 mm x 150 mm.
Rubber pallisades
De rubber pallisades zijn voorzien van een metalen buis, welke in de grond wordt
verankerd. De pallisades zijn verkrijgbaar in de maatvoeringen
400 mm x ø 250 mm en 600 mm x ø 250 mm.
OMRANDING SPEELPLAATS
De rubber opsluitband is toe te passen als omranding van de speelplaats.
De opsluitbanden zijn verkrijgbaar in de maat 1.000 mm x 250 mm x 50 mm.
RUBBER BLOK
Rubber blokken zijn toe te passen als kindvriendelijke afbakening. Deze zijn verkrijgbaar in 300 mm x 300 mm x 300 mm.
RUBBER GRASTEGEL
De Aslon Grastegel wordt steeds vaker toegepast onder schommels en geeft een
natuurlijke uitstraling met een valhoogte tot 2,1 mtr. De afmeting van de Aslon
Grastegel is 1000x1000x65 mm. Met de Aslon Grastegel worden tevens hoge installatiekosten vermeden omdat deze tegels direct op gestabiliseerd zand zijn te plaatsen.
Alle speelplaatsaccessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood en groen.

Rubber grastegel

