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NATUURLIJK MOET !K SPELEN

PRODUCENT EN LEVERANCIER VAN FLEXIBILO SPEELTOESTELLEN

SPEELTOESTELLEN



FlexiBilo Speeltoestellen

Producent van professionele sport-, spel- en speeloplossingen

Al bijna 20 jaar maken wij hoogwaardige duurzame kunststof speeltoestellen. De toestellen 
worden in onze eigen fabriek te Zaandam gefabriceerd. 
De filosofie voor onze speeltoestellen; absoluut veilig speelplezier, sociale ontwikkeling, 
uitdaging en leerplezier. Daarnaast zijn wij milieubewust en vinden wij de duurzaamheid van 
onze speeltoestellen zeer belangrijk.

Huisman Hoveniers; de inrichters van de buitenruimte

Huisman Hoveniers BV is al bijna 40 jaar naast een zeer vakkundig specialist in tuinontwerp, 
tuinaanleg en tuinonderhoud een bedrijf dat in staat is om geheel turn-key uw tuin, 
groenvoorziening, speelplaats of sportplaats te realiseren. Een uniek concept, een 
hoveniersbedrijf gecombineerd met ons eigen speeltoestellenmerk FlexiBilo Speeltoestellen 
en FlexiBilo Buiten Sport voor Sport en Spel.

Materialen FlexiBilo Speeltoestellen

Duurzaam spelen is wat FlexiBilo Speeltoestellen mogelijk maakt. In de eerste plaats maken 
wij voor onze FlexiBilo Speeltoestellen gebruik van de meest duurzame materialen. Onze 
toestellen hebben dan ook een zeer lange levensduur, splinteren of scheuren niet en 
behoeven zeer weinig onderhoud. Onze staalversterkte palen worden in eigen fabriek 
gespuitgiet. Veel laswerk wordt tevens door ons eigen fabriekspersoneel uitgevoerd.
Ook maken wij enkel gebruik van locale en Europese toeleveranciers. Aangezien de controle 
op milieubelasting en arbeidsomstandigheden in deze landen scherper is dan buiten 
Europa.

Veiligheid

FlexiBilo Speeltoestellen staat voor een veilig product. Niet alleen de nieuwste 
veiligheidseisen van overheidswege spelen een rol, maar ook een stuk verantwoordelijkheid 
vanuit onze eigen visie. De FlexiBilo Speeltoestellen, zoals klimtoestellen, veertoestellen, 
speelhuisjes, draaitoestellen, glijbanen, schommels, zandbakken, duikelrekken en wippen 
zijn allemaal gecertificeerd door erkende keuringsinstanties, volgens (2008) EN 1176 en 
1177, en voldoen daarmee aan de hoogste constructie- en veiligheidseisen. Dat geeft een 
veilig gevoel.
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SPEELTOESTELLEN

Plaatsing speeltoestellen

Huisman Hoveniers stelt zich wat betreft de plaatsing van de speeltoestellen zeer flexibel op. U 
kunt uw toestellen zelf monteren en plaatsen en bij de inrichting stellen wij u, zover nodig, de 
noodzakelijke kennis ter beschikking. Daarnaast werken wij ook de andere kant op, wij plaatsen 
desgewenst ook speeltoestellen van andere merken. Uiteraard is het 
mogelijk uw totale project aan Huisman Hoveniers uit te besteden. Niet alleen de plaatsing van 
speeltoestellen, maar ook het ontwerp, de valondergronden, grondwerkzaamheden, bestrating, 
groenvoorzieningen tot aan de verlichting toe kunnen wij voor u verzorgen. Kortom, een 
compleet project kan desgewenst ‘speelklaar’ (turn-key) worden opgeleverd, conform alle 
verordeningen en wettelijke eisen die daaraan gesteld zijn.

Brochure FlexiBilo Minder Validen

Iedereen heeft het recht te mogen spelen! En daarbij het liefst samen.
FlexiBilo heeft voor deze brochure een selectie gemaakt van toestellen welke geschikt zijn voor 
het spel door de minder valide gebruikers. Tevens zijn diverse toestellen geschikt voor het 
samenspel door valide en minder valide gebruikers; de situatie waar we naar streven.
Omdat het een grote diversiteit aan toestellen genereerd is deze brochure opgedeeld naar 
materiaal; kunststof, staal en hout. 
Uiteraard zijn alle toestellen met elkaar te combineren, daarbij o.a. ook de toestellen uit de 
brochure FlexiBilo Speeltoestellen en Stalen Speeltoestellen. 

Inhoudsopgave
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Kunststof Toestellen

Tijdens de ontwikkeling van diverse projecten op het gebied van zorginstellingen heeft FlexiBilo 
Speeltoestellen - Huisman Hoveniers BV te maken gehad met het op maat maken van buitenterrein 
geschikt voor minder validen. Tevens heeft FlexiBilo daarbij toestellen op maat gemaakt voor deze 
betreffende doelgroep. Een selectie van deze toestellen met daarnaast toestellen uit het standaard 
assortiment vind u voornamelijk binnen deze groep kunststof toestellen.

Rolstoel Hopper

Afmetingen (LxBxH) : 427 x 209 x 309cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t. 
Max. afmetingen zone : afscherming 5 x 7m rondom
Leeftijdscategorie : 3 t/m 18 jaar

BESTELCODE:  AEKJ.0 (zwarte palen)
  AEKJ.1 (bruine palen)

Bird Hopper

Afmetingen (LxBxH) : 383 x 165 x 240cm
Vrije valhoogte  : 189cm
Minimale valdemping : obstakelvrije zone
Obstakelvrije zone : min. 17,5 m2  
Max. afmetingen zone : 681 x 700/800cm
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

Opties:
Verkrijgbaar in mandafmetingen Ø100 en Ø120cm.
Uitgevoerd zonder hekspijlen
Uitgevoerd met luxe mand (zie afbeelding)

BESTELCODE:  AEKH.0 (Ø100, zwarte palen)
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KUNSTSTOF TOESTELLEN
Rolstoel Zandtafel

Afmetingen (LxBxH) : 255 x 220 x 102cm
Vrije valhoogte  : 0cm
Minimale valdemping : bestrating
Obstakelvrije zone : min. 22 m2  
Max. afmetingen zone : 555 x 520cm
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

Dit toestel is zeer geschikt te combineren met 
bijvoorbeeld een zandbak. 

BESTELCODE:  AFKI.0 (zwarte palen)
  AFKI.1 (bruine palen)

Rolstoel Kweektafel

Afmetingen (LxBxH) : 203 x 110 x 90cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t.  
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

De tafel is voorzien van wielen, waardoor de tafel 
verrijdbaar is.

BESTELCODE:  TKCE.0
            

Rolstoel Watertafel

Afmetingen (LxBxH) : 203 x 110 x 90cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t.  
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

De tafel is voorzien van wielen, waardoor de tafel 
verrijdbaar is. Daarnaast loopt de bodem van de tafel 
schuin, waardoor er verschil in waterdiepte ontstaat.

BESTELCODE:  TKCF.0
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Diverse Spelpanelen

FlexiBilo Speeltoestellen heeft diverse kunststof 
spelpanelen in het assortiment, zoals muziekpanelen, 
spiegel- en bolpanelen, panelen met bewegende 
onderdelen, playtronicpanelen, art panelen, fun en 
educatief en magneetpanelen. Voor een uitgebreid 
keuze raadpleeg onze website www.flexibilo.nl of 
vraag naar onze brochure Spelpanelen.
De spelpanelen kunnen op diverse manieren worden 
gemonteerd; tegen de muur, een hekwerk of d.m.v. 
een kunststof of houten frame.

Tafeltennistafels

FlexiBilo Speeltoestellen heeft vier tafeltennistafels in 
het assortiment. Deze tafels zijn allemaal geschikt zijn 
voor rolstoelgebruikers. Tevens gvoldoen de tafels aan 
de vereiste afmetingen voor wedstrijden.
De tafels zijn speciaal ontwikkeld voor een outdoor 
omgeving en hebben diverse opties en kleur-
mogelijkheden.

Afmetingen: 274 x 152,5 x 76 cm

BESTELCODE:
GARDEN, DIABOLO, NATURE EN SQUARE
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KUNSTSTOF TOESTELLEN

Sand Bowl

Afmetingen (LxBxH) : 162 x 162 x 65cm
Vrije valhoogte  : 65cm
Minimale valdemping : gras
Obstakelvrije zone : 462 x 462cm
Materiaal  : beton en hdpe 
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

BESTELCODE:  VN-3729EPO

Picknicktafel Oslo XL

Afmetingen (LxBxH) : 240 x 131 x 76cm

Gerecycled kunststof met een hoge kwaliteit, gekleurd in 
de massa met generfde licht glanzende structuur.

Opties:
Verlengde poten +50cm voor verankering in losse grond
L-haken voor verankering op harde grond
Kleuren: Andes Green, Quartz Brown, Ural Black, Sand 
Beige en Mineral Grey

BESTELCODE:  OSLO XL

FlexiBilo Loungeplek

Afmetingen (LxBxH) : 660 x 75 x 300cm
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

De loungeplek is voorzien van zacht kunstgras met een 
onderlaag van foam. Met ruimte onderzijde voor tillift.
ophangmogelijkheden pergola; spiegeltjes, klingels etc.

Opties:
Voorzien van pergola met lamellen en gekleurde 
lichtdoorlatende platen aan zijkanten.
Voorzien van extra zigzag zonnedoek.

BESTELCODE:  LOUNGEPLEK
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Stalen Toestellen

Diverse stalen toestellen welke 
speciaal ontwikkeld zijn voor 
rolstoelen vind u in het stalen 
assortiment. Te denken aan 
bijvoorbeeld draaitoestellen en 
schommels.

Rolstoel Carrousel Groot 200

Afmetingen (LxBxH) : Ø213 x 96cm
Vrije valhoogte  : 96cm
Minimale valdemping : gras
Obstakelvrije zone : min. 30 m2  
Max. afmetingen zone : Ø613cm

Staal: volblad gegalvaniseerd, gepoedercoat
Bodemplaat: RVS antislip profiel

BESTELCODE:  VN-3219O

Rolstoel Carrousel Klein 135

Afmetingen (LxBxH) : Ø148 x 94cm
Vrije valhoogte  : 94cm
Minimale valdemping : gras
Obstakelvrije zone : min. 24 m2  
Max. afmetingen zone : Ø548cm

Staal: volblad gegalvaniseerd, gepoedercoat
Bodemplaat: RVS antislip profiel

BESTELCODE:  VN-3218O

Rolstoel Carrousel Yugo

Afmetingen (LxBxH) : Ø247 x 79cm 
   (6 zits, 3 rolstoelen)
Vrije valhoogte  : 79cm
Minimale valdemping : gras
Obstakelvrije zone : min. 33 m2  
Max. afmetingen zone : Ø647cm

Staal: verzinkt en gepoedercoat
Bodemplaat: RVS antislip profiel

BESTELCODE:  GM0621
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STALEN TOESTELLEN

Rolstoelschommel MK

Afmetingen (LxBxH) : 339 x 152 x 234cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : min. 32 m2  
Min. afmetingen zone : 491 x 772cm
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

Materiaal : Volblad gegalvaniseerd, gepoedercoat

BESTELCODE:  VN-MK-QQ015

Rolstoelschommel Saturn

Afmetingen (LxBxH) : 294 x 193 x 261cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : min. 42 m2  
Min. afmetingen zone : 700 x 600cm
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

Materiaal : Gegalvaniseerd staal voorzien van 
poedercoating.

BESTELCODE:  GM1611

‘Do not touch’

Afmetingen (LxBxH) : 235 x 11 x 134cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t.
Max. afmetingen zone : n.v.t. 
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

Materiaal : Volblad gegalvaniseerd, gepoedercoat

BESTELCODE:  VN-9018O

Schommel Pluto

Afmetingen (LxBxH) : 213 x 195 x 227cm
Vrije valhoogte  : 130cm
Minimale valdemping : gras
Obstakelvrije zone : min. 13,5 m2  
Max. afmetingen zone : 175 x 750cm

Deze schommel is speciaal uitgerust met een zitje 
voor minder valide kinderen.
Materiaal : Gegalvaniseerd staal voorzien van 
poedercoating.

BESTELCODE:  GM1601ns  
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Houten Toestellen

Deze houten toestellen zijn per definitie zeer geschikt voor gezamenlijk gebruik door valide en minder 
valide kinderen. Wat heerlijk om samen te kunnen spelen!
Er wordt gebruik gemaakt van gelamineerd hout. Het hout wordt gewonnen uit bossen met 
bosbeheer (FSC). De panelen zijn van HDPE. Stalen onderdelen worden volblad gegalvaniseerd en 
gepoedercoat. Het toestel wordt gemonteerd op stalen grondankers. 

Rolstoel combinatietoestel A 
Afmetingen (LxBxH) : 598 x 990 x 240cm
Vrije valhoogte  : 90cm
Minimale valdemping : gras
Max. afmetingen zone : 950 x 1140 cm
Leeftijdscategorie : vanaf 3 jaar

Matriaal: 
Hout: FSC gelamineerd grenen
Staal: volbad gegalvaniseerd, gepoedercoat
Panelen: HDPE

BESTELCODE:  VN-1020EPON
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HOUTEN TOESTELLEN

Spelpaneel Aap

Afmetingen (LxBxH) : 101 x 10 x 159cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t.
Max. afmetingen zone : n.v.t.
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

BESTELCODE:  VN-3612EP

Spelpaneel Papagaai

Afmetingen (LxBxH) : 94 x 10 x 159cm
Vrije valhoogte  : n.v.t.
Minimale valdemping : n.v.t.
Obstakelvrije zone : n.v.t.
Max. afmetingen zone : n.v.t.
Leeftijdscategorie : alle leeftijden

BESTELCODE:  VN-3613EP

Rolstoel combinatietoestel B

Afmetingen (LxBxH) : 800 x 995 x 355cm
Vrije valhoogte  : 120cm
Platformhoogtes : 50, 90 en 120cm
Minimale valdemping : gras
Max. afmetingen zone : 1140 x 950cm
Leeftijdscategorie : vanaf 3 jaar

Matriaal: 
Hout: FSC gelamineerd grenen
Staal: volbad gegalvaniseerd, gepoedercoat
Panelen: HDPE

BESTELCODE:  VN-1021EPON
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Huisman Hoveniers B.V.

www.flexibilo.nl
info@flexibilo.nl

Dwarstocht 3, 1507 CH Zaandam
Tel: +31 (0)75-6160502, Fax: +31 (0)75-6701553
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