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Hulp bij uw speeltuigkeuze.

1. Groofy: - Speeltoren in vierkant hout : geschaafde steunpalen in 90 x 90 mm
   - Volledig montageklaar met:
  • Voorboringen 
  • Vloeren, dak en wanden voorgemonteerd 
  • Bouwplan en montage-artikelen
		 è	2 mogelijkheden
   - U kiest een door ons uitgewerkte combinatie
   - U ontwerpt zelf uw speeltoren

2. Casa:  - Speeltoestellen in rondhout  : gefreesde steunpalen in diam 10
   - Volledig montageklaar met:
   • Voorboringen 

  • Alle onderdelen op lengte, niet voorgemonteerd 
  • Bouwplan en montage-artikelen

		 è	Dit zijn vaste opstellingen

3. Grety: - Speeltoestellen in rondhout  : gefreesde steunpalen in diam 10
   - Volledig montageklaar met:
   • Voorboringen 

  • Alle onderdelen op lengte, niet voorgemonteerd 
  • Wanden voorgemonteerd 
  • Bouwplan en montage-artikelen

		 è	Dit zijn vaste opstellingen

4. Cabane: - Speeltoestellen in vierkant hout : geschaafde steunpalen in 70 x 70 mm
   • Deels voorgeboorde elementen maar niet voorgemonteerd 

  • Losse planken voor vloer, wanden en dak, niet voorgeboord 
  • Alle onderdelen op lengte 
  • Bouwplan en montage-artikelen

		 è	Dit zijn vaste opstellingen
 
5. U kiest de eventuele schommelaccessoires, deze zijn niet in de pakketten inbegrepen !

6. De speeltuigen uit deze catalogus zijn ontworpen voor particulier gebruik.   
Voor speeltoestellen met keuring maken wij graag een passende offerte.

Durcolo speeltoestellen Groofy, Casa, Grety zijn vervaardigd uit degelijke  materialen en duurzaam behandeld 
geschaafd hout, met een chroom- en arseenvrij impregneermiddel.  
Deze speeltuigen hebben geen onderhoud nodig.  Wel kan u het af en toe aan een controlebeurt onderwerpen.  
Kijk bijvoorbeeld of de schommelhaken nog goed vastzitten en of ze niet te ver uitgesleten zijn. Controleer 
ook of alle bouten, moeren en vijzen nog stevig vastzitten en draai ze desnoods bij.  Scheuren en barsten 
veroorzaakt door het drogen en wisselende weersomstandigheden zijn normale omstandigheden. Zoals alle 
hout zal ook uw speeltuig na verloop van tijd vergrijzen, dit is een normale reactie op zonlicht en weersinvloeden 
en heeft geen enkele weerslag op de kwaliteit.  U kan de kleur simpelweg bijwerken met Restol houtolie.
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- Speeltoren in vierkant, geschaafd hout
- De speeltoestellen worden in de grond bevestigd d.m.v. de bijgeleverde grondankers 

(art.nr. 60531)
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
     • Vloeren, dak en wanden zijn voorgemonteerd
     • Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen: 
(Deze kunnen worden aangepast a.d.h.v. de losse onderdelen en opties vanaf pag. 8)

• GROOFY CORAL

 61102   Speelklare basistoren 
     met schommel

- Afmeting: 1.16 m x 1.16 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met rondhouten treden
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY TORA

 61101  Speelklare basistoren

- Afmeting: 1.16 m x 1.16 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met rondhouten treden
- Voorgeboord bouwpakket met  

stap-voor-stap handleiding

Groofy  combinaties
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incl.incl.

incl.incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY SALOON

 61103   Speelklare basistoren  
     met speelhuisje en  
     schommel

- Afmeting: 1.16 m x 1.16 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 2 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met deuropening en deur
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LUXE SALOON

 61114 Speelklare luxe toren 
 met speelhuisje en schommel 

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met een deuropening 

en deur
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Stormbaan 60° met knopentouw 

en 5 klimstenen
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding
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incl.

incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY LUXE MOUNTAIN

 61111  Speelklare luxe toren

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p.20)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 3 grote, gesloten wanden
- Trap met rondhouten treden
- Klimwand met 10 klimstenen
- 1 extra plateau onderaan
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LUXE HACIENDA

 61112   Speelklare luxe toren 
     met schommel en 
     stormbaan

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- 7 grote, gesloten wanden
- 1 kleine, gesloten wanden
- Vertikale trap met rondhouten treden
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- Stormbaan 60° met knopentouw 

en 5 klimstenen
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding
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incl.

incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY LUXE RANCHO

 61113   Speelklare luxe toren 
     met schommel en 
     stormbaan

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- 3 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte
 (zonder accessoires)
- Stormbaan 45° met klimtouw
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY CANYON

 61104   Speelklare speeltuig  
     met 2 basistorens en 
     hangbrug

- Afmeting: 1.16 m x 1.16 m (2 x)
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Hangbrug tussen 2 torens, L: 2.25 m
- Tunnel, L: 2.25 m
- 4 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding
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incl.

incl.

Groofy  combinaties

• GROOFY QUBIC

 61130 Speelklare luxe Groofy toren 
 met modern plat dak

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m
 (kleur te kiezen, zie p. 20)
- 1 grote, open wand
- 2 kleine, open wanden
- Huisje volledig dicht 

voorzien van deurtje en luikjes
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte 

(zonder accessoires)
- Volwaardige zandbak met 

afsluitbaar/opklapbaar deksel
- Voorgeboord bouwpakket met 

stap-voor-stap handleiding

• GROOFY SHERIFF

 61120  Speelklare luxe toren

- Afmeting: 1.16 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46/1.12 m 

(2 niveau’s)
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, 

zie p. 20)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Verticale trap met rondhouten treden
- Klimtrap met rondhouten treden
- Picknick bankje
- Stormbaan 60° (H: 1.12m) met 

knopentouw en 5 klimstenen
- Voorgebouwd bouwpakket 

met stap-voor-stap handleiding
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Groofy  onderdelen

- Speeltoren in vierkant, geschaafd hout
- De speeltoestellen worden in de grond bevestigd d.m.v. de bijgeleverde grondankers 

(art.nr. 60531)
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
     • Vloeren, dak en wanden zijn voorgemonteerd
     • Bouwplan en montage-artikelen

Met behulp van de Groofy onderdelen stelt u zelf uw speeltoestel samen:

• GROOFY basis toren

 61100  Basis toren met glijbaan

- Zonder trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.16 m x 1.16 m
 in vierkanthout met steunpalen
 van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor
 glijbaan van 2.90 m (inbegrepen, 

kleur te kiezen, zie p. 20)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds
 voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met afwerkdoppen & 

verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met
 stap-voor-stap handleiding

• GROOFY luxe toren

 61110  Luxe toren met glijbaan

- Zonder trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.16 m x 2.25 m
 in vierkanthout met steunpalen
 van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor glijbaan
 van 2.90 m (inbegrepen, 

kleur te kiezen, zie p. 20)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds
 voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met
 afwerkdoppen en verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met
 stap-voor-stap handleiding
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Groofy  onderdelen

61220 

Basistrap verticaal
met ronde treden
van diam 5.

61200 

Basistrap met ronde 
treden van diam 5.

61210 

Basistrap met platte treden 
en dubbele leuning.

61230 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 
 99 cm B x 64,5 cm H.

61231 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 
 40 cm B x 64,5 cm H.

61240 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 
 99 cm B x 64,5 cm H.

61241 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 
 40 cm B x 64,5 cm H.

• GROOFY trappen

• GROOFY wanden
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Groofy  onderdelen

61401 Stormbaan

- Schuine klimwand 45°
- Incl. klimtouw

61405 Loopbrug
Loopbrug tussen 2 torens, 
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

61412 Tunnel
- Tunnel van 2.25 m tussen 2 torens
- Incl. montageset

61406 Hangbrug
Hangbrug tussen 2 torens, 
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

• GROOFY Stormbaan 45°

• GROOFY Loopbrug

• GROOFY Tunnel

• GROOFY Hangbrug

61411 Stormbaan

- Schuine klimwand 60°
- Incl. knopentouw en 5 klimstenen

• GROOFY Stormbaan 60°

61402 Klimwand

Rechte klimwand met 10 échte 
klimstenen. Klimstenen zelf te 
monteren, bevestigingsmateriaal 
meegeleverd.

• GROOFY Klimwand
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Groofy  onderdelen

61251 
Duikelstang (90cm) 
Incl. diamantkoppaal 90x 90 mm x 2.00 m 
Incl. montagebouten

61408 Vloerdeel 1.16 m : apart te monteren 
 extra vloerdeel van 1.16m voor  
 onderaan de toren

61409 Vloerdeel 2.25 m : apart te monteren  
 extra vloerdeel van 2.25 m voor  
 onderaan de toren

• GROOFY duikelstang

61400 Picknick tafel

• GROOFY Picknick tafel

• GROOFY Vloerdeel

61404

Brandweerpaal
- Metalen glijpaal, 

groen gelakt
- Diam. 38 mm
- Incl. montageset

61410

Klimpaal
- Metalen, 

gelakte klimpaal
- Incl. montageset

61403

Basketwand
- Incl. basketring

• GROOFY Brandweerpaal • GROOFY Klimpaal • GROOFY Basketwand



72

Groofy  onderdelen

61243

Gesloten dubbelwand 
met deuropening en deur 
- Afmeting: 
  99 cm x 120 cm

61244

Gesloten dubbelwand 
met raamopening 
en luikje 
- Afmeting: 
  99 cm x 120 cm
LET OP: bij gebruik 
van deze wand aan 
de trapzijde komt het 
luikje tegen de trap

61242

Gesloten wand met doorkijk 
- Afmeting: 
  99 cm x 60 cm

61310 Aanbouwschommel
          met 5 schommelhaken

- Schommelelementen niet inbegrepen, apart verkrijgbaar 
(zie pag. 18-21).

- Schommelhaken inbegrepen, voorgeboord, montageklaar.
- Vierkant geschaafd hout in 90 x 90 mm.

61311 Optie 
2 extra steunpalen 
voor meer stabiliteit

 TIP: verleng hierdoor 
de levensduur van 
de torenconstructie

61245

Gesloten dubbelwand 
- Afmeting: 
  99 cm x 120 cm

• GROOFY speciale wanden

• GROOFY aanbouwschommels
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Casa schommels

- Schommels in rondhout
- De speeltuigen worden in de grond geplaatst (speeltuiggrondankers inclusief, zie pag. 20)
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
     • Schuine palen zijn voorgemonteerd
     • Bouwplan en montage-artikelen

• Casa schommel 
met 4 schommelhaken

60330 Schommel voor 2 elementen

Lengte :  2.50 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

• Casa schommel 
met 5 schommelhaken

60340 Schommel voor 3 elementen

Lengte :   3.00 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :   2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm 
Diameter steunpalen :  10 cm

• Casa schommel 
met 6 schommelhaken

60350 Schommel voor 3 elementen

Lengte :   3.50 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :   2.60 m
Diameter draagbalk :  12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

• Casa schommel 
met 7 schommelhaken

60360 Schommel voor 4 elementen 

Lengte :  4.00 m
Breedte :  2.50 m
Hoogte :  2.60 m
Diameter draagbalk : 12 cm
Diameter steunpalen : 10 cm

Schommelaccessoires, apart verkrijgbaar, zie pag. 18-19
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Casa  combinaties

- Speeltoestellen in rondhout
- De speeltuigen worden met de palen in de grond bevestigd
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
     • Alle onderdelen op lengte
     • Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen:

• CASA TOREN

60018    Basiscombinatie 
 met schommel

- Toren van 1.20 m x 1.20 m in
 volrond gefreesd hout, diam. 10 cm
- Hoogte plateau 1.50 m voor
 glijbaan van 2.90 m 

(kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5 schommelhaken
 (bovenbalk diam. 12 cm)
- Accessoires niet inbegrepen (p18.-p21)
- Houtendak in rabatplank
- Picknick tafel
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-

stap handleiding, steunpalen in de grond te 
monteren

 
• CASA DE LUXE

60019    Basiscombinatie 
 met schommel

- Toren van 1.20 m x 1.20 m
 in volrond gefreesd hout, diam. 10 cm
- Wanden gesloten in volrond hout
- Hoogte plateau 1.50 m voor
 glijbaan van 2.90 m 

(kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5  schommelhaken
 (bovenbalk diam. 12 cm)
- Accessoires niet inbegrepen  (p18.-p21)
- Luxe houtendak in rabatplank
 met afwerkingsboord
- Picknick tafel
- Trap met platte treden
- Bouwpakket voorgeboord met 

stap-voor-stap handleiding, 
steunpalen in de grond te monteren
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Grety  combinaties

- Speeltoestellen in rondhout
- De speeltuigen worden met de palen in de grond bevestigd
- Volledig montageklaar met: • Voorboringen
     • Alle onderdelen op lengte
     • Wanden zijn voorgemonteerd
     • Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen:

• GRETY TOREN

60020 Speelklare basiscombinatie 
 met schommel

- Afmeting: 1.20 m x 1.90 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Houten dak in rabatplank 

met afwerkingsboord
- Schommel met 5 haken: 4.00 m lengte 

(zonder accessoires)
- 4 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden
- Picknick tafel
- Bouwpakket voorgeboord met 

stap-voor-stap handleiding, 
steunpalen in de grond te monteren

 

• GRETY DE LUXE

60021 Speelklare basiscombinatie met 
 schommel en stormbaan

- Afmeting: 1.20 m x 1.90 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 20)
- Houten dak in rabatplank 

met afwerkingsboord
- Schommel met 5 haken: 4.00 m lengte 

(zonder accessoires)
- 3 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden
- Picknick tafel
- stormbaan 60° met knopentouw 

en 5 klimstenen
- Bouwpakket voorgeboord met 

stap-voor-stap handleiding,steunpalen in de 
grond te monteren

• CASA DE LUXE

60019    Basiscombinatie 
 met schommel

- Toren van 1.20 m x 1.20 m
 in volrond gefreesd hout, diam. 10 cm
- Wanden gesloten in volrond hout
- Hoogte plateau 1.50 m voor
 glijbaan van 2.90 m 

(kleur te kiezen, zie p. 20)
- Schommel met 5  schommelhaken
 (bovenbalk diam. 12 cm)
- Accessoires niet inbegrepen  (p18.-p21)
- Luxe houtendak in rabatplank
 met afwerkingsboord
- Picknick tafel
- Trap met platte treden
- Bouwpakket voorgeboord met 

stap-voor-stap handleiding, 
steunpalen in de grond te monteren
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Cabane speeltoren

- Speeltoren in vierkant geschaafd hout
- De speeltoren wordt in de grond bevestigd d.m.v. bijgeleverde grondankers (art 60531)
- Semi montageklaar geleverd, voorgeboord maar niet voorgemonteerd
- Losse planken voor vloer, wanden en dak
- Bouwplan en montage-artikelen

• CABANE

62000 Speeltoren Cabane

• CABANE Swing

62100 Speeltoren Cabane Swing 
 incl kleine schommel met 2 haken: 
 1.75 m lengte (zonder accessoires)

• CABANE Swing XL

62200 Speeltoren Cabane Swing XL 
 incl. grote schommel met 4 haken: 
 3.00 m lengte (zonder accessoires)

Basis kenmerken

- Afmeting :  1.13 x 1.13 m
- Hoogte plateau : 1.45 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur zie, p. 20)
- Vloer, wanden en klimwand in 
  21 mm geschaafde planken
- Dak in losse rabatplanken
- Trap met rondhouten treden
- Klimwand met 5 klimstenen
- Picknick bankje
- Montage handleiding
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Picknicktafels & zandbakken

50315 Standaard picknick tafel

Dikte tafelblad en zit  21 mm
Afmeting 1.00 m x 1.04 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50415 Luxe picknick “Rondo”

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting  diam 1.30 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50416 Luxe picknick “Quadro”

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.25 m x 1.25 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

• MODEL BLOKHUTBALK MET ZITTING

60160 2.00 m lang x 1.60 m breed
  17 cm hoog
  Blokhutbalk van 36 mm dikte

60161 Deksel voor zandbak blokhutbalk
  Voorgemonteerd geleverd in 2 delen

• GROOFY ZANDTAFEL

60190 Zandtafel met zitbanken
- Afmeting: 1.06 m x 1.75 m
- Hoogte: 46 cm
- Incl. deksel
- Volledig gemonteerd

50410  Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.15 m x 1.20 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

50411 Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 0.90 m x 0.90 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

Deze picknicktafels zijn 
vervaardigd uit het best 
geselecteerde hout, perfekt 
opgeschuurd aan de 
randen en oerdegelijk qua 
konstruktie. Geleverd met 
bevestigingsmaterialen en 
handleiding
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60542

60544 60545

60543

Groofy  & Casa accessoires

60500  Houten zitje

45 x 18.5 cm, planken 
geïmpregneerd grenen 
van16 mm

Kunststof zitje

44 x 17 cm, geblazen 
kunststof, 85 mm dik

60501  Rubberen zitje

45 x 18 cm, met metalen 
plaat versterkt, 26 mm dik

60503 Babyschommel

Tweedelige comfortabele
babyzit tot 36 mnd,
incl veiligheids riempje

60549 Kinderzitje 3-delig

3-delig kinderzitje 
dat meegroeit” 
Demonteerbaar frontstuk 
en rugleuning

60505 Babyzitje

Babyschommeltje in harde 
kunststof met veiligheids-
riempje, tot 36 mnd

Winkoh

Uniek ontwerp in 
waterafstotende stof
Buitendiameter 1.01 m

60528 geel
60529 roze
60527 groen
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Groofy  & Casa accessoires

60506 Trapeze60507 Ringen

Klimtouw / Knopentouw

60510  
Stevig klimtouw
van 2.50 m lang
en 25 mm dik

60511 
Knopentouw 
2.50 m lang en
elke 50 cm een
knoop, touw van
25 mm dik

60512 Touwladder

Touwladder
met stevige, 
duurzame,
houten
sporten van
35 mm dik 
(6 st)

60513  Autobandschommel

Horizontale bandschommel 
met 4 ophangpunten,
ø 56 cm

60514  Autobandschommel

Verticale bandschommel
met 1 ophangpunt

60517 Schommelbal

Schommel in de vorm
van een boei, 35 x 50 cm

60518  Trapeze met ringen

Combinatie van duurzame, 
houten trapeze en metalen 
ringen met kunststof 
handgreep

60509 Schotelschommel

Vernist multiplex zitje van
20 mm x 30 cm diam

Kunststof schotelschommel

60540 geel - 60541 groen
ø 28 cm, 
geblazen kunststof zitje

60502  Dubbelzit

Metalen gelakte frame en 
houten zitjes in 
geïmpregneerd grenen
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Groofy  & Casa accessoires

60522 Telescoop

Incl. bevestigingsmateriaal

60546 Periscoop

Incl. bevestigingsmateriaal

60523 Stuur

Incl, bevestigingsbout
en afdekdop 
(rood,groen, geel of blauw)

60524 Handgrepen set

Set van 2 stuks incl. 
bevestigingsbouten en
afdekdoppen 
(rood, groen, geel of blauw)

60547 Piratenstuur

Incl. bevestigingsbout en 
afdekdop, rood

60530 Glijbaan

Degelijke kunststof glijbaan 
van 50 cm x 2.90 m. 
Voor platformhoogte van 
± 1.50 m 

glijbaan verkrijgbaar in 
volgende kleuren: 
rood, groen, geel, blauw, 
bruin, limoen, roze, licht blauw.

Rubber tegel

60550 groen  
60551 rood
4.5 cm dik, valdempend
volgens norm EN1177

60531 Grondanker

Speeltuig grondankers, 
per stuk, te bevestigen 
in de grond, montage 

aan onderkant van 
de paal, incl. bevesti-
gingsbout en rondel

Klimstenen

60519 
Klimstenen kleine modellen   
60520  
Klimstenen medium modellen
60521  
Klimstenen grote modellen
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60535 Bokszak

- Kunststof gecoat 
 textiel, rood
- Op te vullen met 
 houtkrullen
- Incl. touwenset

60536 Basketring

- Basketring ( diam. 450 mm)
- Weerbestendig basketnetje

60548 OXO-set

Incl. bevestigingsmateriaal

60537 Brandweerpaal

- Metalen glijpaal, 
groen gelakt

- Diam. 38 mm
- Bouten niet meegeleverd

60538 Klimpaal

- Metalen klimpaal, rood gelakt
- Diam. 32 mm
- Bouten niet meegeleverd

Vlaggen

55x45 cm, met hijssysteem
605491 Prinses 
605493 Piraat 
605494 Dieren 
605496 Gevechtsvlag
 

Schommelhaken

80103 
Schommelhaak rond paal (ø 10 cm)  
80104 
Schommelhaak rond paal (ø 12 cm) 
80105 
Schommelhaak met draadstang (ø 12 cm)

Duikelstang 

60533 900 mm 
60534 1250 mm

 - Metalen duikelstang, 
  groen gelakt 
 - Diam. 33 mm 
 - Bouten en afdekdoppen 
  meegeleverd

60530 Glijbaan

Degelijke kunststof glijbaan 
van 50 cm x 2.90 m. 
Voor platformhoogte van 
± 1.50 m 



Durcolo is een geregistreerd handelsmerk. Door het voortdurend stre-
ven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen 
aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

DURCOLO, uw verdeler:


