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 (aanbouwmodule @swing!).
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.

ONS TE AM

Zit hier toch jouw smaak niet tussen? Wij ontwerpen en plaatsen ook speeltuinen 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,
Elien, Jurgen en hun team
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

KIOSK
• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.
• Deze prijs is exclusief 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)

ZELFBOUWPAKKET*:

619,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.175,00 euro

KIOSK

incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

KIOSK + @SWING

KIOSK + SWING

• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.
• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• 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*:

849,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.500,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PENTHOUSE
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Bij deze speeltoren dien je een glijbaan TSURI te kiezen in kleur naar keuze.
Eventueel kan je de toren nog aanvullen met een kleine glijbaan TOBA in kleur naar keuze.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @stepts bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

PENTHOUSE

1.019,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.869,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PENTHOUSE + @SWING
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)

PENTHOUSE + SWING

• Bij deze speeltoren dien je een glijbaan TSURI te kiezen in kleur naar keuze.
Eventueel kan je de toren nog aanvullen met een kleine glijbaan TOBA in kleur naar keuze.

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)
• De Penthouse heeft standaard aan de zijkant een opening.
Hier kan je kiezen om de speeltoren aan te vullen met aanbouwmodule: @ramp, @wall of @net.
Indien je dit wenst kan er ook hout meegeleverd worden om de speeltoren dicht te maken.
ZELFBOUWPAKKET*:

1.249,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

2.194,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

BE ACH HUT
• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.
• Deze prijs is exclusief 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)

• De Beach hut heeft standaard achteraan een opening.
Hier kan je kiezen om de speeltoren aan te vullen met aanbouwmodule: @ramp, @wall of @net.
Indien je dit wenst kan er ook hout meegeleverd worden om de speeltoren achteraan
dicht te maken.
ZELFBOUWPAKKET*:

B E ACH HUT

790,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.374,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

BEACH HUT + @SWING

BE ACH HU T + SWING

• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• 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)
• De Beach hut heeft standaard achteraan een opening.
Hier kan je kiezen om de speeltoren aan te vullen met aanbouwmodule: @ramp, @wall of @net.
Indien je dit wenst kan er ook hout meegeleverd worden om de speeltoren achteraan
dicht te maken.
ZELFBOUWPAKKET*:

1.020,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.699,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

BELVEDERE
• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.
• Inclusief trapje zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

BE LV EDE RE

614,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.123,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

BELVEDERE + @SWING

BE LVE DE RE + SWI N G

• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Inclusief trapje zonder leuning, optioneel trap met leuning (zie @steps bij aanbouwmodules)
• Inclusief klimmuur
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

844,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.448,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

CASCADE
• Speeltoren met platformhoogte van 90 cm of 120 cm
• Met 2 verschillende niveaus: (60 – 90 cm of 90 - 120 cm)
• Kies je voor een platformhoogte van 90 cm, dien je een glijbaan TWEEB te kiezen,
gecombineerd met een glijbaan TOBA. Kies je voor een platformhoogte van 120 cm,
dan kies je voor een glijbaan REX, gecombineerd met een glijbaan TWEEB.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.

• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Inclusief kleine ramp
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

575,00 euro

CASCADE

GELEVERD EN GEPLAATST:

1.085,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

CASCADE + @SWING

CASCAD E + SWI N G

• Speeltoren met platformhoogte van 90 cm of 120 cm
• Met 2 verschillende niveaus: (60 – 90 cm of 90 - 120 cm)
• Kies je voor een platformhoogte van 90 cm, dien je een glijbaan TWEEB te kiezen,
gecombineerd met een glijbaan TOBA. Kies je voor een platformhoogte van 120 cm,
dan kies je voor een glijbaan REX, gecombineerd met een glijbaan TWEEB.

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Inclusief kleine ramp
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

805,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.410,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules..
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PAGODA
• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.
• 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)

ZELFBOUWPAKKET*:

790,00 euro

PAGO DA

GELEVERD EN GEPLAATST:

1.359,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PAGODA + @SWING
• Speeltoren met platformhoogte van 120 cm of 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 120 cm, dien je een glijbaan REX te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 150 cm, dan kies je voor een glijbaan TSURI.

PAGO DA + SW IN G

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• 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)

ZELFBOUWPAKKET*:

1.020,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.684,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.

27

SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PAL AZZO
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm en 170 cm hoog.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Bij deze speeltoren dien je voor een platformhoogte van 150 cm een glijbaan TSURI te kiezen
in kleur naar keuze.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.

• Inclusief trap zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodule: trap met leuning)
• Inclusief klimmuur
• Inclusief opbergvakje/bankje vooraan
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
		

- palen van 9 x 9 cm
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

1.514,00 euro

PA L AZ ZO

GELEVERD EN GEPLAATST:

2.633,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

PAL AZZO + @SWING
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm en 170 cm hoog.
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)

• Bij deze speeltoren dien je voor een platformhoogte van 150 cm een glijbaan TSURI te kiezen

PA L AZZO + SWI NG

in kleur naar keuze.
• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Inclusief trap zonder leuning (optie: @steps: zie aanbouwmodule: trap met leuning)
• Inclusief klimmuur
• Inclusief opbergvakje/bankje vooraan
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

1.744,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

2.958,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

LOOKOUT
• Speeltoren met platformhoogte van 60 cm of 90 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 60 cm, dien je een glijbaan TOBA te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 90 cm, dan kies je voor een glijbaan TWEEB.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.

• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
		

- palen van 9 x 9 cm
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

825,00 euro

LOOKOUT

GELEVERD EN GEPLAATST:

1.385,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

LOOKOUT + @SWING
• Speeltoren + huisje – Platformhoogte van 60 cm of 90 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Kies je voor een platformhoogte van 60 cm, dien je een glijbaan TOBA te kiezen,
kies je voor een platformhoogte van 90 cm, dan kies je voor een glijbaan TWEEB.

LO OKOUT + SWIN G

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

1.055,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.710,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

CROSSFIT
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Bij deze speeltoren dien je een glijbaan TSURI te kiezen in kleur naar keuze.
• Deze prijs is exclusief glijbaan.

• Inclusief klimmuur, klimnet, monkeybars en 2 tuimelbars op verschillende hoogtes.
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

CROSSFIT

945,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.505,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

CROSSFIT + @SWING
• Speeltoren met platformhoogte van 150 cm
• Handvaten en doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in andere kleuren)
• Bij deze speeltoren dien je een glijbaan TSURI te kiezen in kleur naar keuze.

CROSSFIT + SWING

• Deze prijs is exclusief glijbaan en schommelaccessoires.
• Inclusief klimmuur, klimnet, monkeybars en 2 tuimelbars op verschillende hoogtes.
• Met houtpakket op maat
		
- de beste kwaliteit van geïmpregneerd hout
		
- palen van 9 x 9 cm
		
- volledig voorbereid houtpakket (geschaafd)

ZELFBOUWPAKKET*:

1.175,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.830,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw en exclusief
accessoires en andere aanbouwmodules.
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

FREESWING
• Dubbele schommel
• Prijs is exclusief schommelaccessoires
• Doppen in geel , bevestiging in blauw
• 2 formaten: lengte 240 cm, hoogte 208 cm OF lengte 270 cm, hoogte 234 cm

ZELFBOUWPAKKET*:

F R EESW IN G

325,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

644,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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SPEELTUINEN BLUE RABBIT

DECKSWING
•
•
•
•

Dubbele schommel
Prijs is exclusief schommelaccessoires

Inclusief glijbaan REX in kleur naar keuze
Doppen in geel, bevestiging in blauw

• Formaat: lengte 270 cm, hoogte 208 cm, platformhoogte 120 cm

D ECKSW I N G

ZELFBOUWPAKKET*:

559,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

1.029,00 euro
incl. verankering in beton

Prijzen inclusief btw

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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A A NBOUW M ODUL ES

@BRIDGE-MODULE

@CHALLENGER-MODULE

•
•
•
•

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

• 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
• Exclusief schommelaccessoires

ZELFBOUWPAKKET*:

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

299,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

449,00 euro

• Met houtpakket op maat: geïmpregneerd hout van de beste kwaliteit,
palen van 9 x 9 cm, volledig voorbereid houtpakket

Prijzen inclusief btw

470,00 euro
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.

GELEVERD EN GEPLAATST:

675,00 euro

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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A AN BOUWM O DULES

@NET-MODULE

@P L AT F O R M-M O DU L E 60 CM

•
•
•
•
•
•
•

• Ideaal voor de allerkleinsten
• Extra platformhoogte van 60 cm dat je eventueel kan combineren met glijbaan TOBA
• Inclusief handvaten en bouten

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

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

75,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

125,00 euro

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

199,00 euro
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.

GELEVERD EN GEPLAATST:

299,00 euro

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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A A NB OUW M ODU L ES

@RAMP-MODULE

@STEPS-MODU LE

•
•
•
•
•

• Aanbouwmodule met een extra stevige trap met leuningen voor extra veiligheid

Aanbouwmodule met een schuine klimmuur, inclusief touw en ingewerkte klimtrapjes
Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm
Past op alle speeltorens
Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
Met houtpakket op maat

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

150,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

199,00 euro

•
•
•
•
•

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

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

150,00 euro
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.

GELEVERD EN GEPLAATST:

190,00 euro

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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A A N B OU W M ODU LES

@SWING-MODULE

@WA LL-MO DULE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aanbouwmodule met dubbele schommel
Verkrijgbaar voor platformhoogte 120 cm of 150 cm
Past op alle speeltorens
Doppen standaard in geel (optioneel verkrijgbaar in limoengroen)
Exclusief schommelaccessoires
Met houtpakket op maat: palen van 9 x 9 cm en geïmpregneerd hout
van de beste kwaliteit

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

230,00 euro
GELEVERD EN GEPLAATST:

325,00 euro

Aanbouwmodule met een schuine 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

ZELFBOUWPAKKET*:

Prijzen inclusief btw

125,00 euro
* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.

GELEVERD EN GEPLAATST:

195,00 euro

* Leveringsstraal
< 25 km: GRATIS
> 25 km: +30,00 euro incl. btw.
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ACCE SSO I R E S

GLIJBANEN ‘TO BA’ 60 CM

G LIJ BANE N ‘T W E E B’ 90 CM

• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 60 cm
• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, paars en turkoois

• Glijbaan voor speeltoren met platformhoogte van 90 cm
(Cascade en lookout)
• Kleuren: rood, groen, limoengroen

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

50,00 euro

Prijzen inclusief btw

75,00 euro

Prijzen inclusief btw

53

ACCESSOI RES

G LIJ B ANEN ‘R EX’ 120 CM

GL IJBANEN ‘TSU RI’ 150 CM

• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 120 cm
• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, roze en turkoois

• Glijbaan voor speeltoren met een platformhoogte van 150 cm

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

110,00 euro

Prijzen inclusief btw

• Kleuren: rood, groen, geel, blauw, limoengroen, roze of turkoois

120,00 euro

Prijzen inclusief btw
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STAP 2

ACCESSOI RES

STAP 1

SCHOM M ELZITJ E S

B ABYZ ITJ E G ROEIM ODEL

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

•
•
•
•
•
•
•

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

18,50 euro

Prijzen inclusief btw

STAP 3

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)

55,00 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCESSO I RES

B A N DSCH O M M E L
H O RIZO N TA AL / VE RT I CA A L

BUOY B A L L SW I N G ‘D ROP’
(B OE I B A LSCHOM M E L)

• Opgepoetste tweedehandsband uit rubber
• Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding

• Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
• Zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
• Wordt geleverd met opblaasventiel

PRIJS PER STUK (TOUWENSET INBEGREPEN):

Horizontaal
Verticaal

89,95 euro
49,95 euro

PRIJS PER STUK (TOUWENSET INBEGREPEN):
Prijzen inclusief btw

74,95 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO I R ES

PLASTIC MONKEY SWING
•
•
•
•

N EST SWI N G WI N KOH

Geblazen kunststof
Zwarte PP kunststoflas als touwverbinding
Ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
Kleuren: limoengroen, groen of rood

•
•
•
•

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

16,00 euro

Waterafstotende stof
Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
Kleuren: limoengroen/roze, turkoois/geel of groen
Max. gewicht van 150 kg

Prijzen inclusief btw

54,95 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCESSO IRES

NEST SWING GR AND O H

CO CO O N Z I TJ E D E NO H

•
•
•
•

•
•
•
•

Waterafstotende stof
Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
Kleuren: limoengroen/roze, groen of zwart
Max. gewicht van 150 kg

PRIJS PER STUK:

89,95 euro

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

PRIJS PER STUK:
Prijzen inclusief btw

45,50 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO IR E S

FU N PACK

TENT SW ING W EOH
•
•
•
•

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.

Waterafstotende stof
Zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
Maximumgewicht van 150 kg
2 ophangmogelijkheden:

• Ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding
• Met deze set kunnen 3 verschillende producten gemaakt worden (zie foto’s)

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

128,95 euro

Prijzen inclusief btw

19,90 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO I RE S

K LIMTOUW ME T KNOP EN

M ETA L EN BR A NDW EERSTA NG

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.

•
•
•
•
•

Gepoedercoat
Schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
Buitendiameter buis 38 mm
Te plaatsen in beton
Kleuren: rood of groen

• 3 knopen om de 50 cm
• Zwarte PP kunststoflassen als touwverbinding

PRIJS PER STUK:

29,99 euro

PRIJS PER STUK:
Prijzen inclusief btw

46,95 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO I R E S

BRI E V E NBUS

BE L

T ELEF O O N

CR AZ Y SP I EG EL

• Spuitgegoten
• Bovenste deel kan opengeklapt
worden
• Inclusief 4 houtschroeven om
te bevestigen

• Spuitgegoten PP met metalen binnenstuk
• Het metalen belletje zorgt voor
een realistisch belgeluid
• Inclusief montagebeugel en
2 houtschroeven

• Spuitgegoten
• Kindvriendelijk gebruik
• Rinkelt bij het het indrukken

• De spiegel geeft geen normale

• Kleuren: blauw, groen of rood

• Kleuren: blauw, limoen of rood

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

14,85 euro

16,50 euro

Prijzen inclusief btw

van de toetsen
• Kleuren: geel of groen

verhoudingen weer
• Kleur: limoen
• Kan zowel verticaal als horizontaal
gemonteerd worden
• Inclusief 4 schroeven voor bevestiging
• 38,5 cm x 58,50 cm

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

13,95 euro

36,50 euro

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO I RE S

ST UURWIEL
B OOT STA R

PERISCOOP
STAR

VE RRE K IJ K E R / TE L E SCOOP
STAR

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Geblazen kunststof
Maakt klikkend geluid bij het draaien
Inclusief bevestigingsmateriaal
Kleuren: turkoois of oranje
Diameter 54 cm

Geblazen kunststof
Vergroot niet
Inclusief bevestigingsmateriaal
Kleuren: turkoois/limoengroen of
oranje/limoengroen

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

25,50 euro

19,95 euro

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

PRIJS PER STUK:
Prijzen inclusief btw

22,95 euro

Prijzen inclusief btw

71

ACCE SSO I RE S

B ASK E T B A L R I N G
• Metalen basketbalring met
poedercoating
• Diameter 45 cm

B O KSZ A K
• Met kunststof gecoat textiel
• Op te vullen met houtkrullen

PRIJS PER STUK:

PRIJS PER STUK:

29,99 euro

26,99 euro

K R IJ T B OR D M E T K LOK
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
PRIJS PER STUK:

35,99 euro
Prijzen inclusief btw

Prijzen inclusief btw
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ACCE SSO IR E S

PI CK N I CK TA F E L
• De tafel met zitjes is een echt leuk
ontwerp dat eenvoudig gemonteerd
kan worden op elke speeltoren
• Ze zijn gemaakt van geblazen HDPE

P I CK NI CK TA F EL
O P M A AT

Z A N D B A K D E KSE L OP M A AT
• Met handgrepen in kleur naar keuze

PRIJS PER STUK:
PRIJS PER STUK:

199,95 euro

149,95 euro

met een metalen frame voorzien van
poedercoating
• Exclusief hout,
inclusief bevestigingsmateriaal
• Kleur: turkoois
PRIJS PER STUK:

69,95 euro
Prijzen inclusief btw

Prijzen inclusief btw
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WENS JE LIEVER EEN UNIEK EN
OP MAAT GEMAAKT
COSI-CONCEPT?
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)

