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Prijslijst 2013 incl. BTW

Schommels, aanbouw glijbanen en klimmuur/net combinaties.
Wij hebben schommelframes in vele verschillende uitvoeringen.
We onderscheiden de schommels in:
- hele zware robuuste schommels
- solide solide schommels
- een lichter model schommels
Bij de zware uitvoering zijn de staanders 95/95 mm en de bovenbalk is 70/170 mm.
De lichtere versie heeft staanders van 70/70 mm en een bovenbalk van 95/95 mm.
Bij de zware schommelframes zitten ook zwaardere schommelhaken.
Alle types zijn uit te breiden met aanbouw glijbaan elementen of klimmuur/net elementen.
Bij de schommels zijn de schommelhaken inbegrepen, de verankering en schommelaccessoires zijn
optioneel.
Zowel de lichtere als de zware schommelframes zijn in 2 hoogtes te verkrijgen.
Met weglating van een A-frame en doormiddel van een muursteun kunt u de schommelframes aan
een muur o.i.d. bevestigen.

Onderstaand treft u de lichtere schommel uitvoeringen
Apenbrugschommel standaard
Bss4miniAB

Apenbrugschommel, hoge uitvoering met
optie klimmuur en klimnet.

Optie klimnet i.p.v.
duikelstang

Optie klimmuur i.p.v. Duikelstang

Bss2mini

Bss4miniHO

Bss4miniHO + aanbouwglijbaan + Klimmuur/net

Prijslijst Bssmini
Code
Omschrijving
Bss2mini
Bss3mini
Bss4mini
Bss5mini
Bss2miniHO
Bss3miniHO
Bss4miniHO
Bss5mini HO
Bss2hamini
Bss2haminiHO
Bss3hamini
Bss3haminiHO
Bss4hamini

Schommelframe van 217 cm hoog en 164 cm breed met 2 haken
Schommelframe van 217 cm hoog en 210 cm breed met 3 haken
Schommelframe van 217 cm hoog en 268 cm breed met 4 haken
Schommelframe van 217 cm hoog en 330 cm breed met 5 haken
Schommelframe van 243 cm hoog en 164 cm breed met 2 haken
Schommelframe van 243 cm hoog en 210 cm breed met 3 haken
Schommelframe van 243 cm hoog en 268 cm breed met 4 haken
Schommelframe van 243 cm hoog en 330 cm breed met 5 haken
Aanbouwschommelframe met 2 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 217 cm hoog
Aanbouwschommelframe met 2 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 243 cm hoog
Aanbouwschommelframe met 3 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 217 cm hoog.
Aanbouwschommelframe met 3 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 243 cm hoog.
Aanbouwschommelframe met 4 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 217 cm hoog.

Prijs incl.
btw
€
176,00
€
182,00
€
189,00
€
205,00
€
186,00
€
192,00
€
199,00
€
215,00
€
122,00
€

127,00

€

128,00

€

132,00

€

135.00

Bss4haminiHO

Aanbouwschommelframe met 4 haken om aan bijv. de muur te
bevestigen. 243 cm hoog.
Bss4miniAB
Schommelframe met dubbele bovenbalk, apenbrug en duikelstang
217 cm hoog. Hierbij geen klimmuur/net optie mogelijk.
Bss4miniABHO Schommelframe met dubbele bovenbalk, apenbrug en duikelstang,
hoge uitvoering. 243 cm hoog
Meerprijs klimnet, met weg laten van duikelstang
Meerprijs klimnet, met weg laten van sporten
Meerprijs klimmuur, met weg laten van duikelstang
Meerprijs klimmuur, met weg laten van sporten
Bsapolmini
Aanbouwelement met kunststof glijbaan en platformhoogte van 125
cm.
Bsapolmini hoog Aanbouwelement met kunststof glijbaan en platformhoogte van 150
cm.
BstZklkn
Aanbouwklimmuur en net voor aan mini schommels hoog,
aanbouwframe voor Zonneschijn, Cathy en Rosaline.
Minibevestiging Muurbevestiging met bouten en pluggen voor bssmini, zware
uitvoering

€

140.00

€

495,00

€

525,00

€
€
€
€
€

50.00
80.00
140.00
170.00
239,00

€

299,00

€

365,00

€

46,00

Om uw toestel te verankeren zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt verankeren
met grondankers, hardhouten piketten, zelf stort ankers of complete betonpoeren.
Grondanker

Speciale betonanker

Grondanker
Hard houten piket
Beton anker.

Beton poer met
anker

Hard houten piket.

Betonpoer met anker, ca. 50 kg.

Indraai anker, verzinkt. Goede verticale
verankering, slechte horizontale verankering
Paal 4/4 x 80 cm. Geeft een goede verticale en
redelijke horizontale verankering.
Thermisch verzinkte anker. Dient zelf betonmortel
omheen gestort te worden.
Zeer goede stabiliteit en draagkracht. Toestel staat
ook iets van de grond, ideaal voor grasmaaien en
levensduur toestel.
Complete betonpoer met anker. Gemakkelijk en
stevig. Weegt ca. 50 kg.

€ 4,-€ 5,50
€ 12,50

€ 32,50

Goed om te weten.
Hout is een natuur product, scheurvorming en vervorming is een natuurlijk gedrag en ook niet te
voorkomen. De lengte scheuren hebben nagenoeg ook geen invloed op de draagkracht.
•
•
•
•
•

Prijzen zijn exclusief accessoires (schommelhaken wel inbegrepen).
Prijzen zijn zonder de rubberen tegels of valdempende ondergrond.
Prijzen inclusief 21% BTW.
Wijzigingen in prijs, kleur, maat en uitvoering voorbehouden.
Levertijd 1 tot 4 weken, mits op voorraad

