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T-Line

De Tip-Toplijn van Proludic is een productlijn die kwalitatief goede speeltoestellen 
voor een kleine prijs aanbiedt. Hiervoor maakt deze lijn gebruik van goede 
onderhoudsarme materialen zoals douglas-hout en gegalvaniseerd staal, die 
prijstechnisch veel gunstiger uitkomen dan dure qualiteitsmaterialen als roestvrij 
staal en robinia hout. 

De T-Line is een brede productlijn die zowel kleine toestellen als wipkippen 
en duikelrekken aanbiedt, maar ook grote speelcombinaties met diverse 
speelfuncties. Zo heeft ú de keuze om uw speelplek in te vullen naar eigen 
inzicht voor een zeer scherpe prijs!

Vraag ons naar alle mogelijkheden! 
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€ 7 147,80      installatie € 1072
83+ 1,5m 1=5,24m  2=1,96m  3=3,6m

Podiumhuis A-032.60

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs, polyamide staaltouw
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 15 335,80    installatie € 2303
213+ 1,5m 1=8,92m  2=2,99m  3=3,62m

Speelcombinatie A-034.61

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs, polyamide staaltouw, kunststof (PE)
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 16 028,40    installatie € 2404

Speelcombinatie A-055.61

3+ 1=8,10m  2=7,53m  3=2,95m2,0m

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs, polyamide staaltouw, kunststof (PE)
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 9 880           installatie € 1482
5+ 14 2,0m 1=6,06m  2=1,83m  3=4,27m

Speelcombinatietoren A-080.62

hoofdconstructie: staal
overige materialen: polyamide staaltouw, hout, rvs, kunststof (PE)
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 14 728,80    installatie € 2209
4+ 30 2,95m 1=7,27m  2=5,48m  3=4,18m

Speelcombinatie A-271.61

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: polyamide staaltouw, rvs, kunststof (PE)
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 4 299           installatie € 2199

Speelcombinatie  S.01.0607

4+ 25 1=9,27m  2=5,50m  3=2,70m1,75m

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs, multiplex, gegalvaniseerd staal, kunststof (PE)

Plateau 1

Plateau 2

twee verzamelplateaus (1,50m en 1,75m) en startzithoogte op 1,50m, 
kettinglengte schommel: 1,85m, valruimte: 56,5m²

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 1 445           installatie € 415
0-7 8 0,50m 1=1,25m  2=1,22m  3=1,57m

Speelhuis “Dorpshuis” G-005.90

hoofdconstructie: melamine hout
overige materialen: multiplex, kanthout

Oppervlakte: 1,53m², 4 zitplaatsen

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 1 498           installatie € 255
5 1,5m 1=0,55m  2=3,65m  3=2,15m

Glijbaan A-150.02

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: rvs

startzithoogte: 1,50m

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 2 640          installatie € 424
1=3.1m  2=0.6m  3=2.25m2.25m53+

Glijbaan hout LKSMS100

hoofdconstructie: RVS (glijbaan), douglas-hout (constructie)
overige materialen: trespa
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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2+ 4 1,4m 1=3,50m  2=0,58m  3=0,75m
€ 980             installatie € 261

4-zits houten wip zonder zitting LHSL065031511

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: verzinkt staal, zitje van zeefdrukplaat

hoogte draaipunt: 0,75m

Foto’s kunnen afwijken van de levering

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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1=3,50m  2=0,25m  3=0,60m0,6m43+
€ 1 478           installatie € 235

4-zits stalen wip met zitting & stootdemping LHSLF210

hoofdconstructie: verzinkt staal
overige materialen: verzinkt, zitje van zeefdrukplaat

Foto’s kunnen afwijken van de levering

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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0,4m 1=4,00m  2=0,10m  3=0,40m3+
€ 245             installatie € 95

Balanceerbalk j10sp2

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs

lengte balk: 4,00m, oppervlakte balk: 0,40m², hoogte loopvlak: 0,40m

Foto’s kunnen afwijken van de levering

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

4
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€ 790             installatie € 135

Caroussel LHBE500330

3+ 6 0,1m 1=1,30m  2=1,30m  3=0,80m

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal 
overige materialen: aluminium
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 592             installatie € 135
1=0,70m  2=0,70m  3=1,50m0,35m44+

Schuine draaicaroussel LHBE500505

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: aluminium

Ø: 0,70m, stahoogte: 0,35m, hoogte vanaf plateau: 1,15m

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 1 405           installatie € 135
6 0,1m 1=1,30m  2=1,30m  3=0,80m

Caroussel LHBE500322

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: aluminium
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+



1122
33

 19

4+ 6 0,7m 1=1,40m  2=1,40m  3=0,70m
€ 1 045           installatie € 135

Kopcaroussel LHBE500240

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: aluminium

Ø caroussel: 1,40m, zithoogte: 0,45m

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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0,7m6 1=1,40m  2=1,40m  3=0,70m
€ 2 165           installatie € 155

Bord-zitcaroussel LHBE500144

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: aluminium, kunststof (PE)
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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2 0,2m 1=0,3m  2=0,3m  3=0,2m
€ 385             installatie € 85

Draaischotel LHBE500410

3.3

3.3

30
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H60: € 345         installatie € 255
6 1,2m 1=2,80m  2=0,20m  3=1,30m4+

3-delig duikelrek H104H60/H104S60

S60: € 470         installatie € 255
6 1,2m 1=2,80m  2=0,20m  3=1,30m4+

hoofdconstructie: H104H60: hout met metalen paalvoet, H104S60: gegalvaniseerd staal
overige materialen: rvs

Hoogte liggers: 0,80m, 1,0m en 1,2m

Foto’s kunnen afwijken van de levering

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
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€ 275             installatie € 115
1 0,35m 1=0,80m  2=0,25m  3=0,63m

Wippaard LHBE205115

hoofdconstructie: kunststof (PE)
overige materialen: metalen veer
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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€ 435             installatie € 115

Wiphond LHBE205116

1 0,35m 1=0,80m  2=0,25m  3=0,63m

hoofdconstructie: kunststof (PE)
overige materialen: metalen veer
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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€ 435             installatie € 115

Wipeend LHBE205118

1 0,35m 1=0,80m  2=0,25m  3=0,63m

hoofdconstructie: kunststof (PE)
overige materialen: metalen veer
Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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€ 1 480           installatie € 480
2 <1,5m 1=4,00m  2=1,62m  3=2,74m

Premium dubbele schommel LHSLH103S20

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: rvs, massief rubber

kettinglengte: 2,40m, kettingoverslagbescherming

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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5 1,5m 1=4,00m  2=1,62m  3=2,74m
€ 1 287           installatie € 630

Vogelnestschommel LHSLH104S20

hoofdconstructie: gegalvaniseerd staal
overige materialen: rvs, uracord-net

Ø nest: 1,20m, kettinglengte: 2,00m

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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€ 578             installatie € 460
2 1,5m 1=3,27m  2=1,43m  3=2,40m

Dubbele schommel LHSLH100H20

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: rvs, massief rubber

kettinglengte: 2,00m, kettingoverslagbescherming

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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18 2,0m 1=2,33m  2=2,33m  3=2,00m
€ 1 115           installatie € 521

Zeshoek klimrek LHSLH100H60

hoofdconstructie: douglas-hout
overige materialen: polyethyleen, gegalvaniseerd staal, staaltouw, polypropyleen

aantal klimmogelijkheden: 6, 6 verankeringen, valhoogte 2,00m

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden

2+
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Massief hout

Voor de speeltoestellen gebruiken we alleen lokaal hout afkomstig 
van duurzaam bosbeheer. In de regel zijn dit douglas spar, dennen en 
sparren. Op verzoek kunnen wij ook lariks en eiken leveren. Wij halen 
ons hout rechtstreeks uit lokale bossen en laten deze voor onze
lokale zagerijen bewerken, zodat we een optimale kwalitatieve en 
kwantitatieve opbrengst bereiken. Op deze manier garanderen we 
de traceerbaarheid en controle van hout beheer van milieu-, sociaal 
en economisch perspectief. Wij gebruiken alleen hout uit PEFC/FSC-
gecertificeerde bossen Na de tijd die nodig is voor de verschillende 
houtsoorten om te rusten worden ze vervolgens geprofileerd in 
Sauerland met een modern vier - kant schaafmachine . De stammen 
worden gefreesd met een maaibalk met de diameter van 8 cm tot 20 
cm rond . Dan krijg dit op een speciale ronde houten schuren een jas 
schuren. Alle nodige gaten , aansluitingen, vorm en stroomcircuits en 
pen-gat verbindingen worden gemaakt op onze computer gestuurde 
machine voor professioneel schrijnwerk. Daarna wordt de kop van de 
stam zo bewerkt dat het water gemakkelijk van het speeltoestel af kan 
lopen en houtrot voorkomen wordt. Hout is een natuurproduct! Vanwege 
de steeds veranderende natte en droge perioden kunnen scheuren 
ontstaan, maar dat heeft geen effect op de stabiliteit en veiligheid. In 
naaldhout zoals spar, lariks en douglas is hars een natuurlijk bestanddeel 
dat het hout beschermd tegen schadelijke insecten zoals kevers en 
schimmels. In deze houtsoorten kan, vooral in de zomer bij hogere 
temperaturen , parelachtig hars vrijkomen doordat het vloeibaar wordt 
bij hogere temperaturen, dit is een natuurlijk verschijnsel .

Douglas

Douglas spar is het meest gebruikte hout in onze catalogus. Net als bij 
de lariks is het kernhout en spinthout duidelijk anders. Het spinthout 
is geelachtig tot wit roodachtig. Het kernhout is geelachtig bruin tot 
roodachtig geel. Douglas hout is middelzwaar en vrij hard. Het is matig 
vluchtig en heeft een goed uithoudingsvermogen. Douglas is goed 
weerbestendig vanwege een goede natuurlijke duurzaamheid. Dankzij 
de grote diameter van de bomen, kunnen de palen in vierkant hout 
worden gezaagd waarbij het moeilijk bruikbare kernhout niet gebruikt 
wordt. Hierdoor wordt het natuurlijke kraken beperkt. Door het zagen 
in kanthout met roterende frezen kunnen er knopen ontstaan, die geen 
invloed hebben op de belastbaarheid van het hout .

garantie

De garantie op onze speeltoestellen verwijst naar de toestand bij 
levering van het hout . Alle soorten oppervlaktebehandelingen (verven of 
glazuren) worden specifiek aangewezen en schriftelijk gemachtigd om de 
garantie te verkrijgen. Als u van plan bent om het apparaat te verven, 
neem dan contact met ons op - wij geven u informatie over welke verf 
de juiste is.

Materiaalbladen

Wij werken actief aan de ontwikkeling van de DIN EN 1176/77. 
Wij garanderen u dat al onze speeltoestellen zijn getest en vervaardigd volgens de specificaties van 
DIN EN 1176 en hebben een overeenkomstig GS certificaat. Daarnaast zijn al onze speeltoestellen 
gekeurd en beschikken over een certificaat conform het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
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Zeefdruk plaat ( BFU-100 )

Het door ons gebruikte multiplex is weerbestendig verlijmd volgens 
BFU-100. De platen hebben een slijtvaste bekleding, die oa. wordt 
gebruikt in vrachtwagens en auto’s. Met een speciale tweecomponenten 
coating dichten we de randen van de platen om deze te beschermen 
tegen verwering. BFU-100 is een weerbestendige lijm voor gebruik als 
bouwmateriaal bij multiplex fineer volgens DIN 68705 deel 3 buiten. De 
BFU-100-lijm voldoet aan de brandwerende klasse B2 volgens DIN 4102 
en DIN 5510 deel 2 S3 .

HPL - High Pressure Laminaat (Melamine hout)

Hoge druk laminaten bestaan uit meerdere lagen van de kern 
en decoratieve papieren, die met melamine hars geïmpregneerd 
zijn en tegen elkaar gedrukt worden bij hoge temperaturen. Dit 
oppervlaktemateriaal is uiterst duurzaam.
Vroeg na de ontwikkeling van de eerste synthetische harsen, werd 
ontdekt dat dit een uitstekende manier is voor het persen van materialen 
zoals papier, karton of textiel vezels in vlakke platen, die op hun beurt 
verwerkt worden in de productie van dikkere laminaten. Dit materiaal 
is bekend als HPL (afkorting van High Pressure Laminate) of Melamine 
hout.
Door de hittebestendige hars behouden de afgewerkte panelen ook bij 
hoge temperaturen hun kracht. De oppervlakken zijn gemakkelijk te 
onderhouden en reinigen, licht bestendig, reukloos en bestand tegen 
alcohol, organische oplosmiddelen en water. HPL wordt gebruikt in veel 
alledaagse producten als gevolg van de krasvastheid en de diversiteit die 
kan worden gegenereerd door verschillende drukwerken.

Gegalvaniseerd staal

Constructiestalen zijn staal voor staal en technische industrie .
De meest voorkomende soorten behoren tot de categorie van de 
fundamentele stalen. Ze zijn meestal gelegeerd laag en slechts ten dele 
thermisch behandeld. Dit resulteert in een matige eigenschappen, maar 
voldoende voor vele toepassingen, tegen een redelijke prijs .
In het algemeen omvatten constructiestalen vrijwel alle koolstofarme 
stalen. Bouwstaal heeft meestal een minimale treksterkte van minder 
dan 500 N/mm2 . Onder de nieuwe EN-normen zijn constructiestalen 
alle stalen, die niet direct worden gebruikt als een instrument staal. 
Constructiestalen zijn lasbaar en kunnen gelegd worden zonder spanning 
tussen de delen.

Galvaniseren

Voor het coaten van een onderdeel gemaakt van staal met een zink-of 
zinklegeringslaag zijn een aantal verschillende methoden. Wij gebruiken 
we vooral het thermisch verzinken, oftewel galvaniseren .

Verzinken verwijst naar het bekleden van stalen onderdelen met een 
massieve, metalen zink coating. Dit gebeurt door het onderdompelen 
van voorbehandelde staaldelen in een bad van vloeibaar zink, waarvan 
de temperatuur ongeveer 450 °C is.

Nabehandeling van gegalvaniseerde oppervlakken

Gegalvaniseerde stalen onderdelen worden door de zinklaag zeer 
goed beschermd tegen corrosie (rode roest). De zinklaag zelf is echter 
blootgesteld aan de corrosie belastingen en er kan zink corrosie (witte 
roest) optreden.
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De zinklaag ziet er in goede toestand lichtgrijs glanzend uit en veranderd 
in de loop van de tijd als gevolg van corrosie tot donkergrijs. Een 
weerbestendige beschermende laag van zinkcarbonaat zorgt voor deze 
verandering. Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de kooldioxide-
aanvoer beperkt is , bijvoorbeeld bij beperkte luchttoevoer of langdurige 
nattigheid, ontstaat de ongewenste witte roest .

In de praktijk kan witte roest slechts een probleem worden bij vers 
verzinkte delen, aangezien in de eerste maanden de beschermende 
deklaag nog gevormd moet worden. Het is hierdoor belangrijk de 
toestellen niet in de herfst of winter te plaatsen, mede omdat de kou en 
nattigheid dan kunnen toeslaan voor het materiaal er bestand tegen is.

Optische interferentie

De vorming van witte roest is niet gerelateerd aan het verzinken en is 
dan ook geen maatstaf voor de kwaliteit van een verzinken. Witroest 
beïnvloed alleen het optische beeld van het materiaal en niet de 
kwaliteit. De “witte roest” verordening voorziet om deze reden dat de 
verwijdering van witte roest te voorkomen is en derhalve niet onder 
garantie valt. Alle kosten voor de reiniging en de voorbereiding van de 
materialen voor een verdere verkoop of om esthetische redenen zijn 
voor rekening van de klant. Een goede ventilatie met de bijbehorende 
potentiële aanbod van CO² kan een langzame transformatie van witte 
roest in werking zetten om een beschermende zink patina te verkrijgen. 
Deze laag is dicht. 

Garantie

Wij geven op onze gegalvaniseerde stalen onderdelen 10 jaar garantie 
tegen doorroesten.

RVS

Chroom-nikkel-staal , in de volksmond vaak aangeduid als roestvrij 
staal, wordt in de eerste plaats gebruikt waar corrosiebescherming, 
esthetiek en hygiëne voorop staan. Al deze functies combineren de 
chroom-nikkel-staal als geen ander materiaal.

De hoge corrosiebestendigheid komt tot stand door vorming van een 
chroomoxide-laag met een dikte in het bereik van 1000mm. Deze laag 
is erg dun, maar na mechanische beschadiging in staat voortdurend een 
nieuwe laag te vormen, dus roest is geen probleem voor deze stalen, op 
voorwaarde natuurlijk dat roest niet het oppervlakte beschadigd. Maar 
zelfs dan is niet alles verloren! Door adequaat nabehandelen als slijpen, 
borstelen, polijsten en beitsen is het oppervlakte in staat zichzelf te 
regenereren.

Wij gebruiken voornamelijk roestvrijstaal met het materiaal nummer 
1.4301. Roestvrij staal is - met uitzondering van reducerende zuren 
en chloorhoudende middelen - corrosiebestendig en onderhoudsvrij 
na verwerking door onze glasparelstraling. De glasparels maken het 
oppervlak absoluut zuiver, want glas is een neutrale bewerkingsmiddel, 
dat wil zeggen dat het niet in chemische verbinding komt met het 
bestraalde metaal. De gebruikte materialen zijn absoluut vrij van 
schadelijke stoffen en belasten daarom niet gezondheid, noch het milieu.

Kortom , hoe fijner het oppervlakte, hoe beter de corrosiebestendigheid.

Een ander aspect vooral bij buitentoepassingen is het niet verwaarlozen 
van het materiaal. Vuil in combinatie met vaak bestaande roest, die zich 
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op de oppervlakte afzet. Dit leidt vaak tot de misvatting dat roestvast 
staal roest. Dit is natuurlijk niet zo, aangezien de vreemde deeltjes van 
ferritische afkomst oplossen als roest en het zo het oppervlakte van het 
gezonde rvs binnendringen. Dit is een gevolg van slecht onderhoud en 
dus geen garantie-reparatie!

Dergelijke roestvlekken kunnen echter worden verwijderd door 
retoucheren. Met fijne polijstwol kunnen dergelijke plekken weg 
gepolijst worden.

Rvs is bestand tegen water, stoom, vochtigheid, voedingszuren en 
zwakke organische en anorganische zuren en heeft zeer uiteenlopende 
toepassingen.

Metalen veren

Gemaakt van speciaal ‚veerwipstaal’ met hoogwaardige duurzame EPS 
coating. Standaardkleur rood RAL 3000. 20 mm of 12 mm. 

Kunststof (polyethyleen PE)

De kunststof wippen zijn gemaakt van hoogwaardig volledig doorgeverfd 
20mm dik PE. Het PE-materiaal is weer- en UV bestendig, zeer stabiel, 
breuk- en krasvast en tevens relatief vandalisme bestendig. 
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Algemene voorwaarden

- Op deze prijslijst zijn tevens onze algemene levering- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 
- Prijslijst geldig t/m 31-12-2014 
- Prijzen zijn, tenzij anders vermeldt, in euro’s,  excl. BTW, excl. transportkosten  
- Technische- en prijswijzigingen voorbehouden
- Foto’s kunnen afwijken van de levering.

Let op, de prijzen uit deze prijslijst zijn enkel geldig bij bestelgroottes van minimaal € 20.000,- excl. 
BTW (minimaal 5 toestellen) waarvan de installatie tevens op  één locatie dient plaats te vinden. 
Bij bestellingen onder € 20.000,- excl. BTW en waar de installatie op meerdere locaties plaats zal 
vinden zijn de toestelprijzen op aanvraag beschikbaar.

Met de T-Line gids bieden wij een compleet assortiment om voor kleine prijs grote speelplekjes in te
richten. De toestel- en installatieprijzen zijn hierop aangepast. 

Wij besteden veel aandacht aan een doordacht, gevarieerd ontwerp geheel gericht op de wensen
van het kind. Vraag ons naar alle mogelijkheden, wij helpen u graag verder bij het realiseren van uw 
speelplaats! 

Voorwaarden en bepalingen

T-Line Catalogus-Prijslijst V2014-06
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T-Line 

Proludic B.V.
Langenboomseweg 58A
5451 JM MILL
T 0485-470724
I www.proludic.nl
E info@proludic.nl 


