
SPEELTUINEN BLUE RABBIT



Hi cosi vrienden,

Willen jullie ook meer genieten van jullie eigen tuin?  :-)

Willen jullie de kids blij maken met jarenlang speelplezier?

STOP! Zoek niet verder!

Wij stellen je met plezier onze catalogus speeltuinen van het Belgische merk  
KBT voor. Wij geloven in de kwaliteit van dit merk omdat alle speeltuinen een 

veiligheidscertificaat hebben. Het zijn standaardmodellen, maar je kan ze naar 

hartenlust mixen en matchen zodat het toch weer persoonlijk en uniek wordt. Ook 

kiezen wij steevast voor hout van de beste kwaliteit in palen van 9 cm bij 9 cm.  
Voor ons kan het niet veilig genoeg zijn!

Je kiest uit een van onze 9 basistorens en vult deze aan met een glijbaan (kleur 

naar keuze)  en eventueel een schommel. Wil je de toren verder uitbreiden?  
Dat kan met de leuke aanbouwmodules.

En extra accessoires zoals schommels, een basketring, een hangstoel of zelfs 

een verrekijker, bel of brievenbus er aan toevoegen? Ook dat kan allemaal. 

Kleuren en vormen in overvloed.

Jij kiest uit de vele mogelijkheden en maakt zo van deze standaardmodellen 

een unieke speeltuin voor jouw kids. Je kan hem zelf monteren, afhalen of door 

ons laten leveren en/of plaatsen.

Zit hier toch jouw smaak niet tussen? Wij ontwerpen en plaatsen ook speel- 
tuinen en boomhutten op maat! Ook de aanbouwmodules en accessoires  

kunnen toegepast worden op een speeltuin/speeltoren door ons ontworpen. 

Zie je deze speeltorens en schommels wel al in je eigen tuin staan?

Geef ons dan zeker een seintje.

Wij helpen je bij het kiezen van de perfecte speelcombinatie en vertellen je 

hoeveel eurootjes je hiervoor zal moeten vrijmaken.

Groetjes, de cosi family



Jurgen en Elien
0476 80 54 18

info@cosikids.be
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Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

KIOSK
•  Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm

•  Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     

•  Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 

 Optie: @platformhoogte 60 cm + kleine glijbaan (zie aanbouwmodules)

•  Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)

•  Met houtpakket op maat

  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout

  - palen van 9 x 9 cm

  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET:  

af te halen in ons magazijn  

in Wambeek: 

669,00 euro

of levering aan huis:   

694,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.129,00 euro  

incl. verankering in beton
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•  Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
•  Inclusief freeswing met 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze  

(zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
•  Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
•  Inclusief grote glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) Optie: kleine glijbaan 
•  Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
•  Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

KIOSK + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

874,00 euro

of levering aan huis:   

899,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.349,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
 Optie: kleine glijbaan (+ 45,00 euro zie accessoires)
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @stepts bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur @wall (zie aanbouwmodules)
•  Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PENTHOUSE

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.134,00 euro

of levering aan huis:   

1.159,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.669,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm 
• Inclusief freeswing met 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze  

(zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires)  

Optie: kleine glijbaan (+ 45,00 euro zie accessoires)
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur @wall (zie aanbouwmodules)
•  Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PENTHOUSE + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.354,00 euro

of levering aan huis:   

1.379,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.929,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules) 
•  Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

BEACH HUT

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

889,00 euro

of levering aan huis:   

914,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.359,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
•  Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules) 
•  Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

BEACH HUT + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.109,00 euro

of levering aan huis:   

1.134,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.634,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur @wall (zie aanbouwmodules)
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

BELVEDERE

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

724,00 euro

of levering aan huis:   

749,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.284,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur @wall (zie aanbouwmodules)
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

BELVEDERE + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

944,00 euro

of levering aan huis:   

969,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.549,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 90 cm of 120 cm 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief @Ramp (zie aanbouwmodules)
• Met 2 verschillende niveaus: (60 – 90 cm of 90 - 120 cm)
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

CASCADE

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

629,00 euro

of levering aan huis:   

654,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.144,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 90 cm of 120 cm 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief @Ramp (zie aanbouwmodules)
• Met 2 verschillende niveaus: (60 - 90 cm of 90 - 120 cm)
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

CASCADE + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

849,00 euro

of levering aan huis:   

874,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.394,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)  

+ extra ingebouwd trapje vooraan
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PAGODA

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

774,00 euro

of levering aan huis:   

799,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.345,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief  glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PAGODA + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.004,00 euro

of levering aan huis:   

1.029,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.595,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm en 170 cm hoog.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Inclusief glijbaan naar keuze (zie accessoires)
• Inclusief trap zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodule: trap met leuning)
• Inclusief aanbouwmodule @wall 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PALAZZO

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.374,00 euro

of levering aan huis:   

1.399,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

2.349,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm en 170 cm hoog.
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Inclusief glijbaan naar keuze (zie accessoires)
• Inclusief trap zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodule: trap met leuning)
• Inclusief aanbouwmodule @wall 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

PALAZZO + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.624,00 euro

of levering aan huis:   

1.649,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

2.638,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren met platformhoogte van 60 cm of 90 cm 
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

LOOKOUT

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

799,00 euro

of levering aan huis:   

824,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.395,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren + huisje – Platformhoogte van 60 cm of 90 cm
• Inclusief freeswing met 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze  

(zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

LOOKOUT + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.040,00 euro

of levering aan huis:   

1.065,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.589,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren + huisje – Platformhoogte van 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief: @wall + klimnet + tuimelbaren (2st.) + monkeybars 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

CROSSFIT

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

996,00 euro

of levering aan huis:   

1.019,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.679,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Speeltoren + huisje – Platformhoogte van 150 cm
• Inclusief freeswing met 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze  

(zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)     
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires) 
• Inclusief: @wall + klimnet + tuimelbaren (2st.) + monkeybars 
• Met houtpakket op maat
  - de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
  - palen van 9 x 9 cm
  - volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

CROSSFIT + SWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

1.224,00 euro

of levering aan huis:   

1.249,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

1.885,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Dubbele schommel 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs
• Doppen in geel , bevestiging in blauw
• 2 formaten: lengte 240 cm, hoogte 208 cm OF lengte 270 cm, hoogte 234 cm

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

FREESWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

299,00 euro

of levering aan huis:   

325,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

799,00 euro  
incl. verankering in beton
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• Dubbele schommel 
• Inclusief 2 standaard schommelzitjes in geblazen kunststof in kleur naar keuze (zie accessoires)
 Deze kunnen ook ingewisseld worden voor andere schommelaccessoires mits meerprijs
• Inclusief glijbaan in kleur naar keuze (zie accessoires)
• Doppen in geel , bevestiging in blauw
• Formaat: lengte 270 cm, hoogte 208 cm, platformhoogte 120 cm

Prijzen inclusief btw en exclusief  
accessoires en aanbouwmodules

DECKSWING

ZELFBOUWPAKKET:  
af te halen in ons magazijn  
in Wambeek: 

435,00 euro

of levering aan huis:   

459,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

945,00 euro  
incl. verankering in beton

43



• Verbindingsbrug tussen 2 speeltorens met dezelfde platformhoogtes 

• Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm

• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)

• De brug wordt bevestigd met behulp van stevige metalen connectoren afgewerkt  

in blauwe poedercoating

• De veilgheid is gegarandeerd na testen en goedkeuren door TÜV Nord.

• Lengte 200 cm, breedte 50 cm

• 3 grote balken + net
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Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@BRIDGE-MODULE

ZELFBOUWPAKKET:  

250,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

410,00 euro 



• Aanbouwmodule met een volledige schommel/klimmodule:  

dubbele schommel, XL-klimmuur en XL-klimnet

• Past op alle speeltorens

• Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm

• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)

• Met ingewerkte trap, XL-klimmuur met 8 stenen, XL-klimnet, dubbele schommel met  

2 standaard schommelzitjes

• Met houtpakket op maat: geïmpregneerd hout van de beste kwaliteit,  

palen van 9 x 9 cm, volledig voorbereid houtpakket

Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@CHALLENGER-MODULE 

ZELFBOUWPAKKET:  

419,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

669,00 euro 
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• Aanbouwmodule met een klimnet 
• Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm
• Past op alle speeltorens
• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
• Met klimtouw en ingewerkte klimtrapjes
• Met houtpakket op maat.
• Inclusief ankers om te bevestigen in de grond en aan de speeltoren
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Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@NET-MODULE

ZELFBOUWPAKKET:  

95,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

145,00 euro 



• Platformhoogte van 60 cm
• Inclusief handvaten en bouten
• Exclusief glijbaan (+ 45 euro incl. BTW: zie accessoires)

Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@PL ATFORM-MODULE 60 CM 
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ZELFBOUWPAKKET:  

125,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

185,00 euro 



• Aanbouwmodule met klimmuur
• Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm
• Past op alle speeltorens
• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
• Met klimtouw en ingewerkte klimtrapjes
• Met houtpakket op maat
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Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@RAMP-MODULE

ZELFBOUWPAKKET:  

144,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

195,00 euro 



• Aanbouwmodule met een extra stevige trap met leuningen voor extra veiligheid  
bij het beklimmen van de speeltoren

• Trap met leuning en 7 treden
• Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm
• Past op alle speeltorens 
• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
• Met houtpakket op maat

Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@STEPS-MODULE 

ZELFBOUWPAKKET:  

139,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

189,00 euro 
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• Aanbouwmodule met dubbele schommel
• Verkrijgbaar voor platformhoogte  120 cm of 150 cm
• Past op alle speeltorens
• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
• Incl. 2 standaard schommelzitjes in kleur naar keuze 
• Met houtpakket op maat: palen van 9 x 9 cm en geïmpregneerd hout  

van de beste kwaliteit
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Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@SWING-MODULE

ZELFBOUWPAKKET:  

259,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

319,00 euro 



• Aanbouwmodule met een klimmuur
• Verkrijgbaar voor platformhoogte  120 cm of 150 cm
• Past op alle speeltorens
• Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
• Met 5 klimstenen (geel, groen, blauw, rood en oranje)
• Met houtpakket op maat: geïmpregneerd hout van de beste kwaliteit

Prijzen inclusief btw en exclusief andere 
accessoires en aanbouwmodules

@WALL-MODULE 

ZELFBOUWPAKKET:  

135,00 euro

GELEVERD EN GEPLAATST: 

184,00 euro 
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• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 60 cm
• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, paars en turkoois
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Prijzen inclusief btw

GLIJBANEN 60 CM

PRIJS PER STUK:  

45,00 euro



• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 125 cm
• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, roze en turkoois 
• Deze glijbanen zijn reeds inbegrepen in de speeltoestellen

GLIJBANEN 120 CM

PRIJS PER STUK:  

65,00 euro Prijzen inclusief btw
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• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 145 -150 cm
• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, roze of turkoois 
• Deze glijbanen zijn reeds inbegrepen in de prijs van de speeltoestellen
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Prijzen inclusief btw

GLIJBANEN 150 CM

PRIJS PER STUK:  

85,00 euro



• Schommeltzitjes (2) die standaard voorzien worden in de prijs  
bij de speeltoestellen met swing

• Schommelzitje in geblazen kunststof
• Kleuren: rood, limoengroen, groen, roze, turkoois, paars of blauw
• PH10 type touw: polyhemptouw (de beste kwaliteit)

SCHOMMELZITJES (STANDA ARD)

PRIJS PER STUK:  

17,50 euro Prijzen inclusief btw
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• Evolueert mee met het kind in 3 stappen: 3 demonteerbare onderdelen

• Extra hoge rug ter ondersteuning van de nek

• De rugleuning kan in 2 standen geplaatst worden

• Met veiligheidsriempje dat vastklikt

• Bestaat uit geblazen kunststof

• Kleuren: rood, geel, blauw of turkoois, limoengroen, oranje 

• PH12 type touw: polyhemptouw (beste kwaliteit)
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Prijzen inclusief btw

BABYZITJE GROEIMODEL

PRIJS PER STUK:  

52,50 euro

STAP 1

STAP 2

STAP 3



• Geblazen kunststof

• Zwarte PP kunststoflas als touwverbinding 

• Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal 

•  Kleuren: limoengroen, groen of rood

PL ASTIC MONKEY SWING

PRIJS PER STUK:  

13,95 euro Prijzen inclusief btw
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• Opgepoetste tweedehandsband uit rubber

• Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal

• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding 
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Prijzen inclusief btw

BANDSCHOMMEL  
HORIZONTA AL / VERTICA AL

PRIJS PER STUK (TOUWENSET INBEGREPEN):  

Horizontaal  89,95 euro 
Verticaal  49,95 euro



• Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal

• Zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding 

• Wordt geleverd met opblaasventiel

BUOY BALL SWING ‘DROP’  
(BOEIBALSCHOMMEL)

PRIJS PER STUK (TOUWENSET INBEGREPEN):

79,95 euro Prijzen inclusief btw
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• Waterafstotende stof 

• Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen

•  Kleuren: limoengroen/roze, turkoois/geel of groen

• Max. gewicht van 150 kg
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Prijzen inclusief btw

NEST SWING WINKOH

PRIJS PER STUK:  

Winkoh  54,95 euro



• Waterafstotende stof 

• Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen

•  Kleuren: limoengroen/roze, groen of zwart

• Max. gewicht van 150 kg

Prijzen inclusief btw

NEST SWING GRANDOH

PRIJS PER STUK:  

Grandoh 89,95 euro
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• Waterafstotende stof 
• Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
• Max. gewicht van 70 kg
• Kleuren: limoengroen/roze of turkoois/geel

COCOON ZITJE DENOH

PRIJS PER STUK: 

49,95 euro Prijzen inclusief btw
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• Waterafstotende stof
•  Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
• Maximumgewicht van 150 kg
• 2 ophangmogelijkheden:

Prijzen inclusief btw

TENT SWING WEOH

PRIJS PER STUK:  

128,95 euro
63



A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

• De tafel met zitjes is een echt leuk ontwerp dat eenvoudig 
 gemonteerd kan worden op elke speeltoren 
• Ze zijn gemaakt van geblazen HDPE met een metalen frame 
 voorzien van poedercoating
• Exclusief hout, inclusief bevestigingsmateriaal
• Kleur: turkoois

Prijzen inclusief btw

PICKNICKTAFEL

PRIJS PER STUK:  

69,95 euro



Het krijtbord is ideaal om met krijt op te schrijven of te tekenen. 
De wijzers van de klok kunnen manueel gedraaid worden om
het uur in te stellen. 

• Geschikt voor elk speeltoestel
• Inclusief 4 schroeven voor bevestiging
• Lengte 60 cm x  hoogte 50 cm                                                                                                                   

Prijzen inclusief btw

KRIJTBORD MET KLOK

PRIJS PER STUK:  

35,99 euro
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Het fun pack is een 3 in 1 multifunctionele set waar je een trapeze, een schommelzitje

en turnringen mee kan maken. 

De verschillende toebehoren kunnen zeer gemakkelijk verwisseld worden.

• Ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal

• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding 

• Met deze set kunnen 3 verschillende producten gemaakt worden (zie foto’s)
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Prijzen inclusief btw

FUN PACK

PRIJS PER STUK:  

19,90 euro



Het knopentouw bestaat uit een dik touw van 

Ø 25 mm. Dit is de minimum vereiste Ø voor 

klimtouwen zoals beschreven in de EN71-8 

veiligheidsnormen. De knopen kunnen als voetsteun

gebruikt worden om gemakkelijker omhoog te 

klimmen. De ring is vervaardigd in gegalvaniseerd 

staal. De lassen op de touwen bestaan uit zwarte PP.

• 3 knopen om de 50 cm

• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding 

KLIMTOUW  
MET KNOPEN

PRIJS PER STUK:

24,95 euro Prijzen inclusief btw

• Gepoedercoat

• Schroefgaten in bevestigingsplaatjes  

diameter 11 mm                                                                             

• Buitendiameter buis 38 mm    

• Te plaatsen in beton

• Kleuren: rood of groen                                                                                                                       

METALEN  
BRANDWEERSTANG

PRIJS PER STUK: 

46,95 euro
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• Spuitgegoten

• Bovenste deel kan opengeklapt  

worden

• Inclusief 4 houtschroeven om  

te bevestigen

• Kleuren: blauw, limoengroen  

of rood                                                                                                                   
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Prijzen inclusief btw

BRIEVENBUS

PRIJS PER STUK:  

14,85 euro

• Spuitgegoten PP met metalen binnenstuk                                                                                                                                      

• Het metalen belletje zorgt voor  

een realistisch belgeluid

• Inclusief montagebeugel en  

2 houtschroeven

• Kleuren: blauw, limoengroen of rood                                                                                                                   

BEL

PRIJS PER STUK:  

16,50 euro



• Spuitgegoten

• Kindvriendelijk gebruik

• Rinkelt bij het het indrukken  

van de toetsen

• Kleuren: geel of groen                                                                                                                

Prijzen inclusief btw

TELEFOON

PRIJS PER STUK:  

13,95 euro

• De spiegel geeft geen normale  

verhoudingen weer                                                                                                                                  

• Kleur: limoengroen

• Kan zowel verticaal als horizontaal  

gemonteerd worden

• Inclusief 4 schroeven voor bevestiging

• 38,5 cm x 58,50 cm                                                                                                                  

CRAZY SPIEGEL

PRIJS PER STUK:  

36,50 euro
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• Geblazen kunststof                                                                                                              

• Maakt klikkend geluid bij het draaien

• Inclusief bevestigingsmateriaal  

• Kleuren: turkoois of oranje

• Diameter 54 cm

                                                                                                         

STUURWIEL BOOT STAR                                                                   

PRIJS PER STUK:  

25,50 euro Prijzen inclusief btw



• Geblazen kunststof 

• Vergroot niet

• Inclusief bevestigingsmateriaal  

•  Kleuren: turkoois/limoengroen of  

oranje/limoengroen

PERISCOOP STAR

PRIJS PER STUK:  

24,50 euro
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Prijzen inclusief btw



• Geblazen kunststof                                                                                                              
• Vergroot niet                                                                                                                       
• Draait in alle richtingen                                                                                                    
• Inclusief bevestigingsmateriaal                                                                                       
• Kleuren: turkoois/limoengroen of oranje/limoengroen                                             
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Prijzen inclusief btw

VERREKIJKER / TELESCOOP 
STAR

PRIJS PER STUK:  

Verrekijker 24,50 euro
Telescoop 19,95 euro



• Metalen basketbalring met  
poedercoating                                                                

• Diameter 45 cm
                                                                                                         

Prijzen inclusief btw

BASKETBALRING                                                                   

PRIJS PER STUK:  

34,95 euro

• Met kunststof gecoat textiel
• Op te vullen met houtkrullen

BOKSZAK

PRIJS PER STUK:  

29,95 euro
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WENS JE LIEVER EEN UNIEK EN  
OP MAAT GEMAAKT  
COSI-CONCEPT?



Vraag gerust onze  
2e brochure op of  
contacteer ons  
voor meer info.  
 
Dan bespreken we  
alle mogelijkheden  
rekeninghoudend met 
smaak en budget,  
om zo tot een uniek  
en op maat gemaakt  
Cosi-bouwwerk te komen.
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Elien De Geest  
0476 80 54 18

Jurgen Vercruysse 
0477 77 66 52

 
info@cosikids.be 
www.cosikids.be
Bruneaustraat 98 

1755 Kester (Gooik)


