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Het is niet toegestaan foto’s en/of tekst uit deze folder of onze website geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of te gebruiken op welke wijze dan ook, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Chalet Center. Alle maten en afmetingen in deze folder zijn niet bindend en onder voorbehoud van modelwijzigingen, schrijf- en drukfouten.

Houten zitje 

grenenhout met PP-touw

Kunsstof dubbelzit

HPDE kunsstof, PH touw ø 10 mm

Ventolino

PE tolspel, PH-touw ø 10 mm

Stuurwiel

blauw/geel/rood/groen

Basketbalring

poedercoated, weersbestendig

Kinderschommelzitje

PVC, 2-delig

Autobandschommel

ø 560 mm, PH-touw ds 12 mm

Boeibalschommel

geel, PH touw

Kunsstof schotelschommel 

schotel blauw met PH touw

Verrekijker

monteerbaar

Rechte trapeze

ø 35 mm, lengte 580 mm

Veilig kunsstofzitje

zachte, soepele kunsstof, 4 kleuren

Rubberen tegel

valdempend, 0,5 x 0,5 m, 25mm dik

Slingerschommel

band ø 560 mm, PH touw 

Bokszak

geel, PH touw ø 12 mm

Nest Swing – Sweebee

nestschommel ø 98 cm

Telescoop

HDPE, draaiend 

Set handgrepen

25 x 75 mm per greep, 4 kleuren 

Schommelzitje Flight

kunststof, roze of appelblauw 

Touwladder

6 hardhouten sporten, lengte 4 m

Driehoekstrapeze

met PH-touw

Dubbelzit

metalen frame met poedercoating

Stel ringen

rode handgreep, PP-touw ø 10 mm

Piratenstuur

blauw/geel/rood/groen

Rubber schommelzitje

versterkt met metalen plaat 

Kunststof babyzitje 

HDPE plastic met velcro veiligheidsriem

Babyzitje groeimodel

verstelbaar, 3 onderdelen,  HDPE
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- HPDE  plaat
- voetsteunen met anti-slip pro� el
- gegalvaniseerd stalen verankering, 

in beton te plaatsen
- tal van modellen op bestelling

Zeehond

Koe

Ezel

- lengte 300 cm, breedte aan de top 
500 mm

- geschikt voor platformhoogtes 
van 140 –155 cm

Veerdieren

Wave Glide

KEUZE UIT 3 HIPPE KLEUREN

Castaer is een gedeponeerd handelsmerk
en gefabriceerd door Chalet Center.
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Knopentouw

touw PP Ø 26 mm
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- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken
- geleverd met 4 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken
- geleverd met 4 grondankers
- geïmpregneerde 

vierkantpalen 9x9 cm
- glijbaan uit hoogwaardig 

HDPE kunststof, TÜV-gekeurd 
(keuze uit 3 kleuren)

Royal Funny Swing

Royal Action Slider

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken 
en 2 grondankers

- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm
- palen toren 7 x 7cm van 360 cm
- platform 120 x 115 cm, zadeldakje van 16 mm planken
- incl. zandbak met planken 28 x 145 mm
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, 

TÜV-gekeurd (keuze uit 3 kleuren)

Royal 70 + Schommel

- afmetingen 200 cm lang, 77 cm breed
- degelijke loopplanken van 40 x 90 mm
- verbindingslinten met gesloten 

gegalvaniseerde stalen ringen
- zijdelingse balustrade van 38 x 89 mm

Loopbrug

Afgeronde 
boutbeschermers

Gegalvaniseerd 
gepoederlakt

verbindingsstuk
(behalve bij Royal Funny Swing 

en Royal Action Slider)

Veilige 
schommelhaken 

met gesloten 
karabijnsluiting 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ALLE HOUT IS DRUKGEÏMPREGNEERD (=ONDERHOUDSARM)

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken

Royal Action Slider

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken 
en 2 grondankers

- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm
- palen toren 7 x 7cm van 360 cm
- platform 120 x 115 cm, zadeldakje van 16 mm planken
- incl. zandbak met planken 28 x 145 mm
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, - glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, 

TÜV-gekeurd (keuze uit 3 kleuren)TÜV-gekeurd (keuze uit 3 kleuren)

Royal 70 + Schommel
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- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken en 2 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm, toren 360 cm
- ruim platform 145 x 140 cm, zadeldakje 16 mm planken
- optie : picknicktafel 140 cm, 

vervaardigd uit planken 38 x 89 mm
- optie : zandbak (planken 28 x 145 mm), 165 x 160 cm
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, TÜV-gekeurd 

(keuze uit 3 kleuren)

Royal 90 + Schommel

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken en 2 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm, palen toren 360 cm
- groot platform 145 x 170 cm, 3 verschillende niveau’s
- incl. groen metalen poedercoated klimpaal. 

H 220 cm, buisdoorsnede 38 mm
- incl. metalen basketbalring 

met poedercoating (o�  ciële grootte)
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, 

TÜV-gekeurd (keuze uit 3 kleuren)
- optie : loopbrug 200 L x 77 B 

- Royal 90 (zonder glijbaan) 
- Royal 110 toren + schommel
- loopbrug

Royal 110 + Schommel

Royal 220 + Schommel

180 cm
222 cm
222 cm

305 cm

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken en 2 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm, palen toren 360 cm
- groot platform 145 x 170 cm, 3 verschillende niveau’s
- incl. groen metalen poedercoated klimpaal. 

H 220 cm, buisdoorsnede 38 mm
- incl. metalen basketbalring 

met poedercoating (o�  ciële grootte)
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, 

TÜV-gekeurd (keuze uit 3 kleuren)
- optie : loopbrug 200 L x 77 B - optie : loopbrug 200 L x 77 B 

Royal 110 + Schommel

150 cm

540 cm

Loopbrug
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- Royal 90 (zonder glijbaan) (zonder glijbaan)
- Royal 110 toren + schommel- Royal 110 toren + schommel
- loopbrug- loopbrug

Royal 220 + Schommel

305 cm
305 cm

540 cm

- incl. 5 gegalvaniseerde schommelhaken en 2 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm, palen toren 360 cm
- platform 120 x 115 cm, zadeldakje van 16 mm planken
- incl. zandbak met planken 28 x 145 mm
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, TÜV-gekeurd 

(keuze uit 3 kleuren)

Royal 80 + Schommel

Veilig
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Royal Action SliderRoyal Action SliderRoyal Action Slider
Vlag 

met hijssysteem

PEFC gecertifi ceerd

JAAR
10
GARANTIE

*

NEW

150 cm
425 cm

en 2 grondankers
- geïmpregneerde vierkantpalen 9x9 cm, toren 360 cm
- ruim platform 145 x 140 cm, zadeldakje 16 mm planken

- optie : zandbak (planken 28 x 145 mm), 165 x 160 cm
- glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, TÜV-gekeurd - glijbaan uit hoogwaardig HDPE kunststof, TÜV-gekeurd 

150 cm

Royal 80 + Schommel

ELK SPEELTOESTEL GELEVERD MET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

- incl. groen metalen poedercoated klimpaal. 

77
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222 cm

50 cm
140 cm

130 cm
403 cm

305 cm

460 cm

- aan te bouwen bij schommels
- lengte 140 cm

Pick-nick-tafel

- 165 x 160 cm
- 28 mm massieve planken

Zandbak Royal 90

* garantie geldig 
op productie- en 
constructiefouten.

- gegalvaniseerd
400 mm

GrondankerGrondankerGrondanker
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