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Verkeersplein materialen

Wat is er leuker dan op het nieuw aangelegde verkeersplein rond te rijden met deze superleuke
loopfietsjes, driewielers, steppen. We hebben ook een schoolbus, brandweer, politie en taxi
driewieler! Het verkeersplein kan verder leuk worden “aangekleed” met de verkeersborden,
verkeerslichten en zelfs een bushokje. Deze materialen staan stevig, maar zijn toch ook gemakkelijk
door de kinderen zelf te verplaatsen en op te ruimen.

Zorg voor een extra dimensie in je verkeersplein met deze
verkeersborden! De voeten van de verkeersborden kunnen worden
verzwaard met zand of water.
it9402
9 Verkeersborden + 1 verkeerslicht		
€ 215
it9403
4 Verkeerslichten					
€ 125
it9405
Bushokje met busstopbord 			
€ 90
it9407
Fietsjes parkeerplek met parkeerbord		
€ 115
it9415
Montage set voor Fietsjes parkeerplek
€ 30
Pilot fietsjes zijn in 3 kleuren verkrijgbaar, elke
kleur een eigen leeftijds klasse. Vraag naar de
mogelijkheden en kijk op onze website!
www.speelprikkels.nl

Blauw: 1 - 2 Jaar Oranje: 2 - 4 Jaar Geel: 4 - 6 Jaar

Driewieler taxi
2 zits driewieler
it300-19TAX1 1ac
€280
Alle prijzen in deze folder zijn exclusief 21% BTW, montage, vracht en/of opstartkosten aangegeven.

Alutrike

it2001		
it2002		
it2005SW		
it2003SW		
it9411TRA		

Aluminium driewieler			
Aluminium Dubbele driewieler		
Aluminium loopfiets			
Aluminium Step 				
Aluminium stelten
			

Pilot 300 Driewielers voor leeftijd 4 - 6

it300-14ac
it300-15ac
it300-18ac
it300-21ac
it300-17ac

€165
€230
€155
€160
€50

Driewieler geel						
Tweezits driewieler geel		
		
Step Geel						
Driewieler step Geel					
Loopfiets 					
		

€ 160
€ 190
€ 140
€ 165
€ 140

Schoolbus, Politie,
Brandweer
Artikel nr: it300-19ac

Prijs: €200

Op deze bladzijden staan slechts een aantal
van de verschillende fietsjes, driewielers etc.
Op onze nieuwe website :
www.speelprikkels.nl staat het hele
assortiment. Ook kunt u ze hier gemakkelijk
bestellen.

Het is mogelijk om uw hele verkeersplein zelf te ontwerpen!

Via onze website kunt u de knip- en plak modules aanvragen en zelf uw ontwerp maken.
Dit zijn allerlei losse stukken weg, parkeerplaatsen of rontondes. Zie hiernaast een voorbeeld. Stuur hierna uw ontwerp toe, wij rekenen dan voor u uit wat de kosten zijn.
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voorbeeldprijs incl. aanbreng: €1495 excl. btw
Verkeerspleintjes!
Op de meeste scholen wordt er door de kinderen uit de onderbouw heel wat afgefietst, gekart,
gestept en geskelterd op het plein. Met onze PleinMarkering behoort een permanent
verkeersplein tot de mogelijkheden. Met leuke elementen als stoplichten, zebrapaden, een
tankstation, politiestation, garage, brandweerstation, wasstraat enz. maakt u het helemaal af!
Kinderen vinden het geweldig!
Tover uw schoolplein om tot een leuke plek waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Een
tweebaansweg, rotondes, zebrapaden, parkeerplaatsen. Wat is er mooier voor de
kinderen om hun fantasie te gebruiken terwijl ze lekker aan het fietsen of karren zijn.
Maak een keuze uit de verschillende modules en maak een passend verkeersplein op uw
schoolplein. Ook kunnen wij voor u, op basis van een schets van uw
plein en de juiste maten, een tekening + prijsopgave maken.
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Heeft u ook zin om het (school)plein eens
leuk op te frissen? Neem dan contact met ons
op! We willen graag met u in gesprek om te
komen tot een mooie speelplek. Ook met een
beperkt budget is er al veel mogelijk!
Bel ons of kijk alvast eens op onze website!
Vriendelijke groet,
Hercules Speeltoestellen
De Buurt 58
AH Venhuizen 1606
Tel 0228 - 543423
info@herculesspeeltoestellen.nl

www.herculesspeeltoestellen.nl
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