
1

2

3

4

5

6 7 8 9

10

11

Origin’ 
Technische Kenmerken
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De verschillende palen (60 tot 80 mm/100 tot 120 mm/120 tot 140 mm), en 
traptreden (diameter van 330 tot 350 mm) zijn gemaakt van sap vrij robinia-
hout. Het hout is geschuurd en de schors verwijderd. Robinia is van nature 
zeer duurzaam en vereist geen extra chemische bescherming. Het is uiterst 
bestand tegen aantastingen van buitenaf (insecten, schimmels, klimatologische 
schommelingen). Dit waarborgt de duurzaamheid van de speeltoestellen op 
de lange termijn.

De panelen, klimwanden, tunnels en balken van het evenwichtparcours zijn 
gemaakt van lariks hout (plank maten 140 x 27 mm / 45 x 68 mm). Lariks is natuurlijk 
resistent en duurzaam. De daken zijn 80 x 40 mm en tevens van lariks hout. De pane-
len zijn gekleurd (tinten groen) door middel van een kleuring proces. 

De platformen zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL).
Zij worden ondersteunt door gegalvaniseerde stalen frames die aan de onderzijde 
van de platforms zijn bevestigd. Deze versterken de constructie.

De buizen zijn gemaakt van roestvrij staal en garanderen duurzaamheid en jarenlang 
mooie toestellen. 

De netten en kabels zijn gemaakt van gegalvaniseerde staalkabel, bedekt met                          
polyester. De verbindingsbollen van gegoten polyamide verzekeren de verbinding 
en het in stand houden van de kabels. 

De bevestigingsmaterialen voor de netten en kettingen zijn van aluminium.

De glijgoten en de platen van de glijbanen zijn van roestvrijstaal gemaakt.

De klimgrepen zijn gemaakt van polypropyleen. Niet giftig, niet ontvlambaar en                  
bestand tegen schokken en UV-straling. 

De gelakte platen zijn vervaardigd uit 22 mm dikke berken multiplexplaten van 
hoge kwaliteit. Doordat de kleuren zijn aangebracht door elektrostatische verstui-
ving van 2-componenten polyurethaan lak die vrij is van zware metalen, wordt een 
hoog weerstandsvermogen verzekerd tegen eventuele chemische invloeden, zoals         
bijvoorbeeld anti-graffitiproducten.

De kettingen zijn van roestvrij staal.

De bevestigingsmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door polyamide         
vandalisme bestendige doppen.


