
Treehouse speeltoestellen 



Montage 
De Treehouse speeltoestellen worden compleet aangeboden inclusief montage. 
De speeltorens worden door onze vakmannen met de grootste zorg en volledigheid gemonteerd bij de eind klant. 
Hiermee garanderen wij dat de kwaliteit, veiligheid en garantie voor 100% gewaarborgd is.

Productie
De Treehouse speeltoestellen worden ambachtelijk geproduceerd in onze eigen machinale werkplaats gevestigd te Nederland.
Door de juiste samenwerking van materialen, kennis en processen wordt elke bestelling zorgvuldig geproduceerd.
Alle speeltoestellen worden gebouwd volgens de wettelijke richtlijnen voor de hoogste veiligheid.

Hart voor hout
Treehouse speeltoestellen worden gemaakt van een natuurlijke grondstof, namelijk Douglas hout. Douglas hout
heeft als natuurproduct een warme uitstraling en een mooie kleur en structuur. Verder is Douglas hout zeer geschikt
voor het bouwen van speeltoestellen en overige buitenproducten. 
Douglas hout valt het in duurzaamheidsklasse 3 en is daarme een van de duurzaamste houtsoorten in Europa.
Douglas hout heeft onbehandeld een minimale levensduur van tien tot vijftien jaar en heeft de eigenschap 
dat het na uitdroging steeds harder zal worden. Onbehandeld Douglas hout zal  uiteindelijk vergrijzen. 
Als u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dan kunt u het hout behandelen met een daarvoor geschikte 
beits. 
 



 
Kwaliteit

Veiligheid

Geschaafd (splintervrij), gedroogd en 95% kernvrij Douglas hout met van nature een duurzame eigenschap.
Geen scherpe hoeken, maar strakke vellingkanten zorgen voor een zeer exclusief maar vooral esthetische uitstraling.

Het CE-certificaat geeft aan dat dit product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het product voldoet aan de daarvoor
geldende regels binnen de EU. 

Elke staander die de grond in gaat wordt voorzien van een Postsaver. Tijdens het plaatsen wordt 5 cm van de Postsaver boven de grond gelaten en ongeveer 35 cm onder de grond.
Doordat de sleeve het vochtgehalte ruim onder de 25% reduceert zullen de organismen welke houtrot veroorzaken niet kunnen leven waardoor de paal in optimale staat blijft.

Onze speeltoestellen zijn voor particulier gebruik buitenshuis en voldoen aan de CE-normering en eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en
consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen (NEN-EN 71-1/ 71-2/ 71-2/ 71-3/ 71-8.

FSC is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. 
FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die
bij bosbeheer horen.

Milieu
Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordeel en economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093





Eekhoornnest

Specificaties:
Plateau hoogte: 120 of 150 cm
Plateau breedte:  126 cm
Plateau lengte: 126 cm

Een losse uitkijk? Of toch als
aanbouw element gebruiken?
Met dit Treehouse Eekhoornnest
kunt u alle mogelijke opties
combineren met behulp van het
Junglepad.
 





Koala Hut

Specificaties:
Plateau hoogte: 150 cm
Plateau breedte:  200 cm
Plateau lengte: 200 cm

Hoe gaaf is dat? 
Slapen in een "boomhut"
In deze Koala Hut past een
kindermatras!
 
 
 

Tip: Verbind de Koala Hut met behulp van
het Junglepad met een Eekhoorn Nest of
Panda Droom voor een exclusief
speeltoestel!





Panda Droom

Specificaties:
Plateau hoogte: 150 cm
Plateau breedte:  200 cm
Plateau lengte: 200 cm

De boomhut Panda Droom is erg
stoer. Door deze te verbinden
met een ander element wordt
het een speelse boomhut met
veel mogelijkheden!
 
 
 
 





Koala Hotel

Specificaties:
Plateau hoogte: 150 cm
Plateau breedte:  250 cm
Plateau lengte: 250 cm

Klim via de boomstam naar boven. De
kindvriendelijke ladder en
veilige schacht zorgen voor een
uitdagende boomhut.

De grote broer van de Koala Hut.
Een vloeroppervlakte van maar
liefst 6 vierkante meter!
 
 





Villa Panda
Door de extra oppervlakte biedt
de Villa Panda buiten het huisje
de mogelijkheid om aan beide
kanten op de uitkijk te staan.
 
 
 
 

Specificaties:
Plateau hoogte: 150 cm
Plateau breedte:  250 cm
Plateau lengte: 250 cm





Junglepad
Verbindt door middel van het
junglepad gewenste boomhutten
met elkaar. 

Specificaties:
Brug breedte:  75 cm
Brug lengte: 100 cm
Brug hoogte: 100 cm
 
 
 
 
 



Uw Outdoor Island dealer:Outdoor Island B.V.
Mutshoek 5a  
5427 EV Boekel
The Netherlands
 
info@outdoor-island.nl
www.outdoor-island.nl
+31 492 35 07 29
 


