
Idemax bvba  |  Achterbos 72  |  2400 Mol  |  info@speelplaatsmeubel.be  |  www.speelplaatsmeubel.be 1

Montage
De glijbaan wordt kant en klaar geleverd, er is geen mon-
tage nodig. Verplicht te veranderen

Materiaalgebruik
• Plaatmateriaal uit UV bestendig Polyethyleen
• Geen scherpe onderdelen, noch mogelijkheid tot vinger 
  beknelling
• Bouten/moeren bedekt met kleurrijke kunststof doppen
• RVS glijoppervlak, gegalvaniseerde staal constructie

Ondergrond
Valhoogte -60 cm : mag in principe gewoon op gras ge-
plaatst worden, maar ter voorkoming moddervorming zijn 
rubberen grasbeschermingsmatten aangeraden.
Los valdempend bodemmateriaal is ook toegelaten (30 
cm dik).
Bij plaatsing op bestaande verharding zijn rubber tegels 
of kunstgrastegels aangeraden (mits certificaat valhoogte 
60 cm). 2,5 m² valdempend materiaal verplicht te voorzien 
bij einde glijbaan. Aan te raden echter om overal rondom 
valdempend materiaal te voorzien bij plaatsing op harde 
ondergrond.

Veiligheidszone
Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 
150 cm rondom het toestel. 

Inspectievoorschriften
Visuele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks 
tot wekelijks.

Functionele inspectie:
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks 
tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:
Jaarlijks

Waaraan extra aandacht besteden bij een functionele of 
een grote inspectie?
• Zitten alle onderdelen vast ?
• Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kun-
nen uitsteken ?
• Is de verankering nog in orde ? Is het toestel stabiel ?
• Is het glijvlak in orde ?
• Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele
onderdelen.

Specificaties

Gebruikshandleiding art.nr. SPM4808
“Peuterglijbaan vis”

(versie 2019-04)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.speelplaatsmeubel.be

Veiligheidszone 15,3 m

Lengte 1,99 m

Breedte 0,6 m

Totale hoogte 0,84 m

Vrije valhoogte 0,57 cm

Leeftijdsgroep 2,5 - 6 jaar

Volgens Europese norm 1176-1:2008

Vervangonderdelen beschikbaar ja

Gewicht 65 kg

Afmeting 59 x 199 x 84 cm

Minimale vrije ruimte
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