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Boogschommel
RVS 316 topswing boogschommel hoogte 270 cm
Deze is ook verkrijgbaar in Thermisch verzinkte versie.
Neemt weinig ruimte in. Luxe en moderne uitstraling.
Weinig obstakels en toch schommelen. Zelf te betonneren.
Top kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.
Uitgevoerd met professionele RVS schommelhaken.
Gemaakt van dikwandige buis diameter 100 mm.

RvS boogschommel

Optie: Luxe relaxschommel.

RvS professionele schommelhaak

Prijs in RVS Topswing boogschommel
Prijs in verzinkte boogschommel

€ 1175,-€ 745,--

AANBIEDING = bovenstaande boogschommel bestelling in combinatie met een
Dreamliner schommel = Franco geleverd in NL en BE*
* m.u.v. eilanden
Klik hier voor een dreamliner relaxschommel

Boogschommel geschikt voor openbare speelplaatsen

Deze boogschommel is leverbaar in geborsteld RVS 316 en gegalvaniseerd staal.
De schommelpaal is voorzien van gelagerde schommelhaken.
Deze boogschommel paal is gecertificeerd voor gebruik op openbare speelgelegenheden.
Prijs uitgevoerd in gegalvaniseerd staal € 835,- incl. BTW (excl. Schommelaccessoires)
Prijs van boogschommelpaal in RVS 316 € 1265,- incl. BTW (excl. Schommelaccessoires)
De is incl. keuringscertificaat en logboek.
De buis diameter van deze schommelpaal is 100 mm
De schommelhoogte is 260 cm
De bodemverankering van de boogschommel is middels in het werk te storten beton.

Schommelplaal
Junior boogschommel / schommelpaal is belastbaar tot 70 kg.
(= 1 schommelend kind)
(statische belasting (hangende relaxstoel) = max 100 kg)
Uitgevoerd met gelagerde ophangpunten voor eindeloos
schommelplezier.
Gemaakt van dikwandig gegalvaniseerd stalen buis.
Er zijn 2 modellen m.b.t. de productie van deze
boogschommel.
A- De gebogen boogschommel (heeft lichte plooivorming in de
bocht) € 299,B- De gewalste boogschommel (heeft een wat mooiere bocht)
€ 399,De junior boogschommel is uit voorraad leverbaar en afhalen
is mogelijk.
Inclusief schommelzitje.

verzendkosten van deze schommel in Nederland = € 89,- (m.u.v.
eilanden)

verzendkosten van deze schommel naar Belgie = € 120,Deze schommel is ontworpen voor particulier gebruik

Design paalschommel
Design schommelpaal van stalen koker met 2 schommelhaken.
SCHOMMEL van gegalvaniseerd kokerprofiel
Deze schommelpaal is de oplossing voor wat kleinere ruimtes.
De schommelpaal wordt ongeveer 1 meter diep ingegraven en omgoten met beton.
Hierdoor is er geen grote schommelconstructie nodig.
Schommel is inclusief een gratis kunststof schommelzitje slechts € 245,- af Zevenbergen
Deze schommel is ontworpen voor particulier gebruik.

