
Veilig en betaalbaar   TnT speelt het klaar

COMPLETE OPLOSSINGEN VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

ONTWERP UNIEKE SPEELTOESTELLEN MET DE
TNT 3D-ONTWERPER

Kinderen hebben behoefte aan een uitdagende speelplek waar ze lekker kunnen bewegen. 

Zie je dit 3D icoon bij een speeltoestel staan?

TnT Speeltoestellen levert een complete oplossing voor iedere speelomgeving.

Navigeer dan naar de desbetreffende link op je computer of laptop
en pas het toestel GRATIS naar je eigen wensen aan.

tntsp.nl/3d

NIEUW!

GRATIS AANPASSEN IN 3D
100+ onderdelen

Gratis kleuren aanpassen



Robuust metaal en RVS
Op onze website vindt je nog meer metalen toestellen

Deze robuuste onverwoestbare lijn is gemaakt uit alleen metalen onderdelen. De glijbanen 
zijn van RVS geproduceerd om het toestel zeer onderhoudsvriendelijk te maken.

CM-1209

 €4.803,-
CM-1256

 €6.849,-

 €7.934,-
CM-1451

tntsp.nl/1209tntsp.nl/1209 tntsp.nl/1256tntsp.nl/1256

tntsp.nl/1451tntsp.nl/1451

Duikelrekken
De metalen duikelstangen 
kunnen op iedere gewenste 
hoogte worden gemonteerd en 
het aantal kan eindeloos worden 
uitgebreid, ook op verschillende 
hoogtes.

D-671
 €594,-

Schommels Onze schommelframes hebben een strak design en 
kunnen worden gekoppeld zodat meerdere en 

verschillende schommels kunnen worden opgehangen. Een schommelstelling 
van TnT Speeltoestellen is onderhoudsvrij, bestendig tegen vandalisme en 
voldoet aan alle veiligheidseisen. Wij leveren en monteren schommels tegen 
zeer voordelige prijzen.

S-710 S-750
 €1.254,- incl. zitjes  €2.724,- incl. nest

Combinatie metaal met RVS glijbaan Onze combinatie metaallijn biedt het 
beste op gebied van speelplezier en 

duurzaamheid. Kinderen krijgen niet snel genoeg van deze uitdagende speeltoestellen vol klim- en glijmogelijkheden. De 
volledige lijn is zeer robuust uitgevoerd in metaal en bovendien volledig naar eigen smaak samen te stellen. Wij creëren 
samen met jou een uniek ontwerp dat in de door u gewenste kleuren wordt opgeleverd.



Metaal en kunststof
Zo wordt buitenspelen weer een echte uitdaging..!

Op onze toestellen geven wij 10 jaar garantie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die u kunt downloaden op onze website.

HET COMBINEREN VAN SPEELTOESTELLEN
LEVERT VERRASSENDE SPEELMOGELIJKHEDEN OP. 

Je creëert unieke speelplaatsen met speelplezier voor alle leeftijden. De 
combinatiespeeltoestellen van TnT spelen hierop in. Onze producten sluiten 
goed op elkaar aan waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

C-557
 €8.432,-

tntsp.nl/557tntsp.nl/557

C-210
 €4.483,-

C-293
 €11.087,-

tntsp.nl/210tntsp.nl/210 tntsp.nl/293tntsp.nl/293

ONTWERP JE EIGEN TOESTEL!

100+ onderdelen Gratis kleuren aanpassen

tntsp.nl/3dtntsp.nl/3d tntsp.nl/339tntsp.nl/339

C-339
 €13.405,-



Kleurrijk en duurzaam
Duurzaam PE materiaal MET extra leermogelijkheden!

Speciaal voor de kleinsten met de grootste fantasieën hebben wij deze kleurrijke en 
duurzame lijn. Het PE (Polyetheen) is nóg robuuster t.o.v. het kunststof, dit zorgt er voor dat 

er geen onderhoud benodigd is en garandeert jaren speelplezier.

PE-850
 €5.966,-

PE-ZS101
 €6.149,-

PE-S100
 €3.504,-

PE-P002
 €1.187,-

ZS-GRAAF
 €721,-

Zandbak

PE-Z500
 €648,-

 €1.937,-

ZB-BT-3001



De nieuwste sporttoestellen
Een ruim assortiment aan sport toestellen voor de openbare ruimte.

TnT Speeltoestellen levert een ruim assortiment aan sport toestellen voor de openbare 
ruimte. Denk hierbij aan voetbaldoeltjes, fitness toestellen maar ook aan tafeltennistafels. 

Bootcamp Fitness

MEER DAN 20 VERSCHILLENDE TOESTELLEN

MD-120  €539,-

Straatmeubilair
Onderhoudsvrij, bestand tegen 
vandalisme én zit prettig!

M-905  €909,-

M-904

M-911

 €425,-

 €467,- p.s.

Balanceer toestellen De balanceer toestellen van TnT speeltoestellen zijn gemaakt van 
duurzame en robuuste materialen.

B-065
 €582,-

B-098
 €2.530,-



www.TnTSpeeltoestellen.nl

Ontwerpadvies Een goed ontwerp is het begin van het proces om de speelplek te vernieuwen. Mensen 
worden enthousiast als er een goed beeld is geschetst hoe de speelplek er uit komt te 

zien. TnT speeltoestellen verzorgd dit 3D-ontwerp kosteloos! Vraag nu een ontwerp aan. 

Valondergronden
Speeltoestellen hebben val-ondergronden nodig. Het is een belangrijke keuze of 
het nu kunstgras, rubber-tegels of een zandondergrond is, bij TnT Speeltoestellen 
zijn alle gronden leverbaar. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Kleur naar keuze
Bij TnT speeltoestellen zijn alle speeltoestellen 
volledig naar eigen wens op kleur aan te passen. 
Deze wijzigingen doen we kosteloos.

Veiligheid én kwaliteit
Veiligheid gaat boven alles, vooral als het om kinderen 
gaat. Onze speeltoestellen en valondergronden zijn 
gecertificeerd volgens de norm (EN1176-1177).

Informatie
Folderprijzen onder voorbehoud en exclusief BTW. 
Raadpleeg ons voor de actuele prijzen. Voor vragen bel 
of mail naar 0547-785144 of info@tntspeeltoestellen.nl

VAN ONTWERP NAAR REALISATIE

tntsp.nl/293tntsp.nl/293

tntsp.nl/210tntsp.nl/210tntsp.nl/256tntsp.nl/256

 €750,-  €1.596,- €180,- €97,- €28,-€28,-
Schommel nest RVS glijbaan (1,5m)

Vraag naar alle opties en de complete onderdelenlijst

RVS lager
Babyzitje

incl. RVS kettingen
Basis zitje

incl. RVS kettingen

WE LEVEREN OOK ONDERDELEN


