


  Wij vinden dat speelplekken vooral fun moeten zijn voor kinderen maar ze zouden ook mooi 
moeten zijn om naar te kijken. Dit is precies wat de Silhouette lijn biedt. Volwassenen kunnen 
zich verwonderen over de kunstzinnige vormgeving terwijl kinderen plezier hebben in de vele 
mogelijkheden van gebruik, zoals klimmen en klauteren, duikelen en roetsjen. Voor tieners zijn ze een 
unieke vertaling van free running en parkour. 

  De pure schoonheid en de heldere vormen van de roestvrij stalen elementen geven een bijzondere 
betekenis aan de publieke ruimte. De elementen passen op een vanzelfspekende wijze in het park 
of op het plein. Inrichters van de openbare ruimte kunnen met de Silhouette lijn speelelementen 
toevoegen met pure vormen, die zich harmonieus verhouden tot de omgeving en boeiende accenten 
kunnen toevoegen een hun ontwerp. Het zijn ook interessante objecten op plekken waar vele mensen 
voorbijkomen of verblijven. De attributen combineren daarnaast ook goed met de Adrenaline lijn om op 
te zitten, te spelen of voor workouts.

 
  Het RVS 304 is gepolijst tot een Ra waarde van 0.6 micron. Dit betekent dat de producten niet snel 

roesten. Wanneer gebieden grenzen aan zeewater kan optioneel RVS 316 aangeboden worden.

•  de materiaaldikte voor de meeste RVS buizen is 89.9 x 3.05 mm; de Rings en 
 Domino zijn van 60.3 x 2.77 mm RVS
• de Baubles zijn van 3mm Mild steel en 2mm RVS
• de Island en Mercury hebben een wanddikte van 4 mm

  De poedergecoate uitvoering is thermisch volverzinkt volgens BS EN ISO 1461 en 2178 en voorzien van 
een zinklaag van ca. 150 my. Alle thermisch gegalvaniseerde componenten zijn vervolgens voorzien van 
een poedercoating in een continu proces met een lakdikte van 150 my. Er is keuze uit een uitgebreid 
assortiment aan RAL kleuren. De garantie op de galvanisering en poedercoating is 20 jaar. 
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colour chart

BODY COLOR
The body of the product (e.g. seating surface, table top, planter side) is available in the following colours: 

RAL 1004
Golden yellow

RAL 1019
Grey beige

RAL 5002
Ultramarine blue

RAL 5005
Signal blue

BS18B29
Raven 

RAL 7012
Basalt Grey

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 7035
Light grey

RAL 7040
Window grey

RAL 7015
Slate grey

RAL 8016
Mahogany brown

BS 08B29 
Bitter Chocolate

RAL 6002
Leaf green

RAL 6018
Yellow green

RAL 6005
Moss green

RAL 9005
Jet black

RAL 9010
Pure white

RAL 2009
Traffic orange

FRAME  COLOR
The frame of the product is available in all the above colours but also in the following colours:

Bleu sableLutetium

RAL 9016
Traffic white

RAL 3020
Traffic red

RAL 3001
Signal red

Silver sparkle Sanaga sable
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