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KIES JE BASISTOESTEL
Onze basistoestellen kunnen worden uitgebreid 
met verschillende aanbouwelementen; zoals 
schommels en zandbakken. Het platform met 
glijbaan (514), de klimmuur (510) en het klimnet 
(512) zijn echter steeds te combineren met een 
aanbouwschommel (p. 118 - 119) omwille van 
de stabiliteit. 

104 112 KIES EEN STANDAARDTOESTEL
Een standaardtoestel is compleet en hoeft geen aanbouw 
meer. Enkel de toebehoren (p. 120 - 121) zoals zitting, trape-
ze, ringen, etc. zijn nog extra uit te kiezen.

113 116

GENIET!

MAAK JE SPEELTOESTEL COMPLEET 
MET TOEBEHOREN

Schommelhaken en glijbaan zijn steeds inbegrepen. Enkel de  
toebehoren zoals zitting, trapeze, ringen, etc. zijn nog extra  
uit te kiezen.

120 121

VUL AAN MET  
AANBOUWELEMENTEN 118 119

WAT JE OOK MOET WETEN ...
 > Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik en niet  
geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

 > Onze toestellen zijn niet verkrijgbaar zonder glijbaan om veiligheids- 
redenen.

 > Alle opgegeven maten zijn bij benadering.
 > Regelmatig dient elk speeltoestel gecontroleerd te worden, ook op roest 
en/of houtrot. In het begin is het ideaal om bij droog weer - wanneer 
het hout iets gekrompen is - de moeren en schroeven eens extra aan te 
spannen. 

 > Het is ook aan te bevelen om de losse toebehoren, zoals klimtouw, 
schommelzitje, trapeze enz., tijdens de wintermaanden binnen te halen.

AANDACHT VOOR DE VEILIGHEID
De Houtland speeltoestellen beantwoorden aan de geldende veilig-
heidsnormen.

VOORDELEN HOUTLAND
 > Eenvoudige montage: In tegenstelling tot de meeste bouwpakketten, 
waar nog voorgeboord en zelfs verzaagd moet worden, is bij een 
Houtland speeltoestel alles volledig voorgeboord en op maat afgekort. U 
hoeft enkel de onderdelen met elkaar te verbinden. Elk speeltoestel wordt 
bovendien geleverd met een gedetailleerde montagehandleiding.

 > Lange duurzaamheid: Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas 
daarna onder druk geïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

 > Uitstekende kwaliteit: Het hout van alle gezaagde palen en planken wordt 
eerst gedroogd en pas nadien verwerkt. Alleen op deze manier wordt 
effectief vermeden dat het hout achteraf komtrekt. Palen en planken zijn 
stevig en mooi geschaafd. 

 > Eenvoudige plaatsing: De Houtland speeltoestellen zijn  zo ontworpen dat 
ze niet ingegraven hoeven te worden. U hoeft dus geen putten te graven 
in uw grasperk en met beton op te vullen. De grondankers volstaan om uw 
speeltoestel stevig te verankeren.

 > Goede afwerking: Scherpe hoeken worden afgeschuind; ruwe plekken 
worden bijgeschuurd. Door het gebruik van gedroogd hout worden 
splinters tot een minimum herleid. Uitstekende bouten en schroeven 
worden afgeschermd met een kunststof afdekkap.

            

STEL JE EIGEN SPEELTOESTEL SAMEN
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

PLATFORM MET GLIJBAAN (514)

Steeds te combineren met een aanbouwschommel omwille van de  
stabiliteit. Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

 > 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw) inbegrepen

4,35 x 0,95 x 2,65 m (L/B/H) € 268,85 

118 119

120 121

Platform met glijbaan (514) en dubbele schommel (502)

4,20 x 4,35 m (L/B) € 377,35 

Platform met glijbaan (514), grote schommel (503) en 
hangbrug (516)

 > Tent niet inbegrepen

5,20 x 7,10 m (L/B) € 611,15 

1

2
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

KLIMMUUR (510)

Steeds te combineren met een aanbouwschommel omwille van de  
stabiliteit. Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            .Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

 > Klimgrepen in kunsthars inbegrepen

2,80 x 0,90 x 2,65 m (L/B/H) € 242,10 

118 119

120 121

Klimmuur (510), dubbele schommel (502) en speeltoren (909)

5,15 x 4,90 m (L/B) € 1043,60 

Klimmuur (510), dubbele schommel (502) en hangbrug (516)

4,15 x 5,55 m (L/B) € 564,40 

Klimmuur (510) en grote schommel met tweezit (505)

4,65 x 2,80 m (L/B) € 589,45 

1

2

3

105BASISTOESTELLEN



1

2

3

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

Klimnet (512), dubbele schommel (502) en speeltoren (909)

5,30 x 4,90 m (L/B) € 983,50 

Klimnet (512) en kleine schommel met tweezit (504)

4,10 x 2,80 m (L/B) € 514,30 

Klimnet (512) en grote schommel met tweezit (505)

4,80 x 2,80 m (L/B) € 529,35 

1
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KLIMNET (512)

Steeds te combineren met een aanbouwschommel omwille van de  
stabiliteit. Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

 > Klimnet in polyhemptouw inbegrepen

2,80 x 1,05 x 2,65 m (L/B/H) € 182,00 

118 119

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

SPEELTOREN (909)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

 > Klimtouw inbegrepen
 > 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw) inbegrepen

4,10 x 1,25 x 3,00 m (L/B/H) € 692,95 

118 119

120 121

Speeltoren (909) en kleine schommel (501)

3,55 x 4,90 m (L/B) € 783,15 

Speeltoren (909) en net (829)

4,10 x 2,40 m (L/B) € 751,40 

1

2
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

Multitoren (900) met zandbak (901)

4,10 x 2,20 m (L/B) € 955,15 

Multitoren (900), dubbele schommel (502) en zandbak (901)

5,50 x 4,90 m (L/B) € 1063,65 

1

2

MULTITOREN (900)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

De multitoren bevat standaard:
 > Een 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw)
 > Een klimmuur met klimgrepen
 > Een klimtouw 
 > Een verticale ladder
 > Een schuine trap
 > Een glijstang
 > Een speelhuisje met dak en 2 verdiepingen

4,10 x 2,20 x 3,00 m (L/B/H) € 844,90 

118 119

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

Wolkenkrabber (905) en dubbele schommel (502)

4,65 x 5,05 m (L/B) € 1041,95 

1

WOLKENKRABBER (905)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

De wolkenkrabber bevat standaard:
 > Een 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw)
 > Een klimmuur met klimgrepen
 > Een klimtouw 
 > Een verticale ladder
 > Een glijstang
 > Een hoge uitkijktoren met dak met 2 verdiepingen

4,65 x 1,70 x 3,50 m (L/B/H) € 933,40 

118 119

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

Clubhuis (660) en grote vierkantschommel (602)

4,60 x 4,35 m (L/B) € 726,35 

Clubhuis (660) met zandbak (661)

4,40 x 1,25 m (L/B) € 661,25 

1

2

CLUBHUIS (660)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

Het clubhuis bevat standaard:
 > Een 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw)
 > Een verticale ladder
 > Een trap

4,40 x 1,25 x 3,00 m (L/B/H) € 581,10 

118 119

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

SPEELHUT (610)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

 De speelhut bevat standaard:
 > Een 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw)
 > Een klimmuur met klimtouw en klimgrepen 
 > Een trap
 > Een klimnet
 > Een touwladder
 > Een glijstang
 > Een ruim speelhuisje met dak
 > Een zitbankje
 > Een stuurtje

3,05 x 4,80 x 2,90 m (L/B/H) € 1133,80 

118 119

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

BOOMHUT (650)

Uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen     
en toebehoren            . Let op: 4 grondankers zijn noodzakelijk.

De boomhut bevat standaard:
 > Een 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw)
 > Een trap 
 > Een klimmuur met klimgrepen

4,10 x 1,65 x 3,15 m (L/B/H) € 963,45 

118 119

120 121

Boomhut (650) en grote vierkantschommel (602)

4,80 x 4,25 m (L/B) € 1108,75 

Boomhut (660) met zandbak (651)

4,10 x 1,65 m (L/B) € 1046,95 

1

2
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

GROTE VRIJSTAANDE SCHOMMEL (702)

 > Schommelhaken inbegrepen
 > 4 grondankers noodzakelijk
 > Maak je schommel compleet met toebehoren            .

3,60 x 2,90 x 2,60 m (L/B/H) € 160,30 

120 121

KLEINE VRIJSTAANDE SCHOMMEL (701)

 > Schommelhaken inbegrepen
 > 4 grondankers noodzakelijk
 > Maak je schommel compleet met toebehoren            .

2,40 x 2,90 x 2,60 m (L/B/H) € 138,60 

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

 > Kan niet gebruikt worden met een schommelkorf en een schommelboot
 > 4 grondankers noodzakelijk
 > Maak je speeltoestel compleet met toebehoren            .

4,85 x 3,60 x 4,0 m (L/B/H) € 985,20 

120 121

RUIMTEVEER (640)

 > 3 m lange glijbaan (A geel, B groen, C blauw), schommelhaken, stuur-
tje, ladder en klimmuur met klimgrepen inbegrepen

 > Ringen en zitting niet inbegrepen

 COMBI PLATFORM (400)

 > 3 m lange glijbaan en schommelhaken  
inbegrepen (A geel, B groen, C blauw)

 > 4 grondankers noodzakelijk
 > Maak je speeltoestel compleet met  
toebehoren            .

4,00 m x 4,60 m x 2,55 m (L/B/H) € 500,95 

120 121
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

ZANDBAKKEN
 > Met zeil 

Zandbak met klapdeksel (870)

1,25 x 1,25 m € 106,85 

Grote zandbak (871)

1,50 x 1,50 m € 88,85 

Vierkante afdekplaat (873) 1,50 x 1,50 m € 91,85

Extra zeil (876) 1,50 x 1,50 m € 5,35 

1

2

Zandbak in vierkantbalkjes (872)

 > Met ingewerkt bankje

1,50 x 1,50 m € 200,40 

Vierkante afdekplaat (873) 1,50 x 1,50 m € 91,85 

Extra zeil (876) 1,50 x 1,50 m € 5,35 

3

Vierkante afdekplaat Extra zeil
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Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

REKSTOK
Rekstok (880 R)

 > Met ronde houten palen en metalen rekstok

1,8/1,6/1,4 x 1,2 m € 108,55 

Rekstok (880 V)

 > Met vierkante palen en rekstok in hout

1,8/1,6/1,4 x 1,0 m € 90,15 

VOETBALGOAL
 > Net inbegrepen

3,00 x 1,25 x 1,96 m € 202,00 

Extra net € 53,45 /stuk121
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®

Eco-Mulch® en Eco-Flex® zijn gedeponeerde merken van EUROPLAY NV.

DECORATIEVE HOUTSNIPPERS  
(ECO-MULCH®)
Een grasveld onder een speeltoestel vertoont na veelvuldig gebruik 
algauw enkele modderige plassen. Eveneens is het soms onmogelijk 
het gras af te rijden op moeilijk bereikbare plaatsen onder het speel-
toestel. En echt zacht is een kort afgereden gazon bij een valpartij nu 
ook weer niet ! 

Houtsnippers bieden een oplossing als bodemmateriaal en als valbe-
scherming. Om het vergrijzen tegen te gaan en om toch een vrolijk en 
natuurlijk kleur te bekomen worden de snippers met een biologisch 
kleurproduct behandeld.

 > Laagdikte: een laagdikte tussen de 10 à 20 cm wordt aangeraden.
 > Aanbevolen vrije ruimte: +/- 1,5 m rondom het toestel 
 > Kleuren: rood of onbehandeld
 > Verpakking: in bulk of in big-bags van 1,25 m3
 > Filterdoek: wordt aangeraden als scheiding tussen de snippers en 
de bodem om onkruid te weren

rood € 182,00/big-bag (1,25 m3)

ongekleurd € 133,10/big-bag (1,25 m3)**

in bulk prijs op aanvraag

** BTW 6 % inbegrepen

61

RUBBERTEGELS (ECO-FLEX®)
Aan het uiteinde van een glijbaan bij uw tuintoestel is een rubbertegel 
ideaal. Ook wanneer de ondergrond reeds verhard is, worden rubber-
tegels aangeraden.

 > Voor bestellingen vanaf 50 stuks: vraag extra korting

Rubbertegel zwart (836)

60 x 60 x 2,5 cm € 26,70 

Rubbertegel rood
839: 50 x 50 x 3 cm € 13,80 

840: 50 x 50 x 5 cm € 17,50 

1

2
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Kleine schommel
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan, klimmuur, klimnet, speeltoren, 
multitoren en wolkenkrabber.

2,50 x 2,80 x 2,65 m € 90,15 

Kleine schommel + tweezit
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan, klimmuur, klimnet, speeltoren, 
multitoren en wolkenkrabber.

3,30 x 2,80 x 2,65 m € 332,30 

Dubbele schommel
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan, klimmuur, klimnet, speeltoren, 
multitoren en wolkenkrabber.

3,50 x 2,80 x 2,65 m € 108,55 

Grote schommel + tweezit
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan, klimmuur, klimnet, speeltoren, 
multitoren en wolkenkrabber.

4,00 x 2,80 x 2,65 m € 347,30 

Grote schommel
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan, klimmuur, klimnet, speeltoren, 
multitoren en wolkenkrabber.

4,50 x 2,80 x 2,65 m € 128,55 

Hangbrug
Aanbouwelement voor platform met 
glijbaan en klimmuur.

0,70 x 4,20 x 2,65 m € 213,75 

Aanbouwelementen
Al onze basistoestellen zijn uitbreidbaar met verschillende aanbouwelementen zoals schommels 
en zandbakken. Schommelhaken zijn steeds inbegrepen. Rondhout moet worden gecombineerd 
met rondhout, basistoestellen in vierkanthout met aanbouwelementen in vierkanthout.
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601 602

829

603

901 906

Kleine vierkantschommel
Aanbouwelement voor clubhuis, 
speelhut en boomhut. 

3,30 x 2,40 x 2,60 m € 125,25 

Zandbak met zeil
Aanbouwelement voor speelhut.  
2 zitbankjes inbegrepen.

1,20 x 1,50 x 0,30 m € 141,95 

Afdekplaat (612) € 83,50 

Grote vierkantschommel
Aanbouwelement voor clubhuis, 
speelhut en boomhut. 

4,00 x 2,40 x 2,60 m € 145,25 

Net
Aanbouwelement voor speeltoren en 
multitoren. 2 grondankers inbegrepen. 

2,50 x 0,75 m € 58,45 

Vierkantschommel met tweezit
Aanbouwelement voor clubhuis, 
speelhut en boomhut. 

4,00 x 2,40 x 2,60 m € 402,40 

Zandbak met zeil
Aanbouwelement voor boomhut. 

1,20 x 1,60 x 0,30 m € 83,50 

Afdekplaat (652) € 81,80 

Zandbak met zeil
Aanbouwelement voor clubhuis. 

1,20 x 0,90 x 0,30 m € 80,15 

Afdekplaat (662) € 53,45 

Zandbak met zeil
Aanbouwelement voor multitoren. 

2,20 x 1,10 x 0,30 m € 110,20 

Afdekplaat (902) € 125,25 

Zandbak met zeil
Aanbouwelement voor wolkenkrabber. 

1,60 x 0,75 x 0,30 m € 58,45 

Afdekplaat (907) € 61,80 

 Wat is het verschil tussen een speeltoestel in vierkante 
palen en in ronde palen?
Een ronde paal wordt gefreesd uit een dunne stam en behoudt zo 
zijn natuurlijke ronde vorm. Dit hout is sterk en uiteraard voordelig in 
prijs. Door het achteraf drogen ontstaan er evenwel lengtescheuren 
en een iets ruwer oppervlak.

Vierkante palen worden uit een dikke stam ge-
zaagd en eerst gedroogd alvorens te schaven. 
Hierdoor bekomt men een gladder oppervlak. 
De jaarringen zijn onderbroken waardoor weinig 
of geen dwarsscheuren in het hout ontstaan. 
Sterkte en duurzaamheid zijn +/- gelijk.

Is het erg als de ronde palen lengtescheuren vertonen?
Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtig-
heid. Omdat bij zonnig weer een ronde paal krimpt in de richting van 
de jaarringen, ontstaan er automatisch oppervlaktescheuren, die bij 
regen opnieuw verminderen.

Rondhout barst nooit tot de kern, de spanning rondom neemt immers 
af naarmate de scheur dieper wordt. Uw paal kan door die barsten 
niet breken, omdat lengtescheuren immers nooit rechtlijnig doorlopen 
maar telkens onderbroken worden. Een ronde paal - ook als die bar-
sten vertoont - volgt de natuurlijke groei van de boom en is even sterk 
als een gezaagde balk. Geen reden dus tot ongerustheid! Een scheur 
tot 3% van de omtrek is een normaal verschijnsel in droge periodes.
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Soepel zitje
 > Spuitgegoten kunststof 

670 x 140 mm (L/B) € 28,95

Schommelband
 > Rubberen gereinigde tweedehands-
band

€ 51,75 

Schommelboot
 > Poedergeoat metalen frame
 > Drukgeïmpregneerde grenen zitjes
860 x 450 x 590 mm (L/B/H) € 114,55 

Klimtouw 

Ø 26 mm lengte 3 m € 16,70 

Trapeze
 > Geïmpregneerd hardhout 

Lengte 580 mm € 12,35 

Ringen
 > Metaal met kunststof greep
Ø 120 mm € 12,35 

Schommelkorf rond
 > In bouwpakket
 > Polyethyleen met mazen in water- 
afstotende stof

Ø 980 mm € 66,80 

Schommelkorf ovaal
 > Gemonteerd  

1080 x 835 mm (L/B) € 119,40 

Babyschommel
 > Spuitgegoten kunststof
 > Met veiligheidsriempje; 0 to 3 jaar
300  x 320 x 260 mm (L/B/H) € 23,40 

Houten zitting
 > Drukgeïmpregneerd grenen
 > Geschroefd met inox schroeven
440 x 175 mm (L/B) € 17,85

Touwladder
 > 5 geïmpregneerde hardhouten sporten
Lengte 400 mm € 23,95 

Rubber zitting
 > Stalen inlegplaat en ophangbeugels 

448 x 178 mm (L/B) € 36,90

Alle touwen zijn vervaardigd uit zacht synthetisch vlastouw (polyhemp) i.p.v. polypropyleen (met uitzondering van de schommelkorf)
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  Klimtouw met autoband
 > Rubberen gereinigde tweedehands-
band

€ 43,40

Klimgreep
 > Met bevestigingsbout
 > Kunsthars

€ 3,10 / stuk

Handvatten
 > Spuitgegoten kunststof
 > Inclusief bevestigingsschroef
Lengte 250 mm € 5,00 / set

 Rubbertegel zwart 

60 x 60 x 2,5 cm € 26,70 

 Grondanker met schroef
 > Gegalvaniseerd staal
 > Lengte 0,4 m
832 € 4,60 / stuk

932 € 18,35 / set van 4

 Klimtouw met kruiwagenband
 > Volle kruiwagenband 

Ø 380 mm € 33,40

 Schommelhaak
 > Gegalvaniseerd staal
 > Karabijnhaak met nylon lager
12 x 140 mm (Ø/L) € 3,25 

 Kunststofglijbaan
 > A geel, B groen, C blauw  
(kleuren volgens beschikbaarheid)

3,00 x 0,5 m (L/B) € 91,85

Duikelrekstang
> Metaal, polyester gecoat 

Lengte 100 cm € 20,00 

 Net voor voetbalgoal 

€ 53,45 / stuk

Stuur
 > Spuitgegoten kunststof
 > Inclusief bevestigingsschroef
Ø 300 mm € 13,35 

Rubbertegel rood
839: 50 x 50 x 3 cm € 13,80 

840: 50 x 50 x 5 cm € 17,50 
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Houtland® is een geregistreerd handelsmerk. 
Alle tekeningen en foto’s zijn copyright Valcke. Door het voortdurend streven naar 
verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder 
voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotocopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Uitgave 2017

Uw houtland verdeler:

Ontdek ook onze catalogus Houten Tuinpoorten
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