
Steeds vaker worden speelplekken ingericht met Natuurlijk Spelen als uitgangspunt.  Gebruik makend van 
de omgeving en toepassen van natuurlijke elementen en speeltoestellen die een natuurlijke uitstraling 
hebben zoals bv robinia of kastanje houten toestellen.  Op deze speelplekken is nu ook plaats voor de 
Jollebollen!
Wij hebben onze populaire Jollebollen speciaal voor deze speelplekken aangepast.  Mooi duinkleurigbeige, 
sfeervol humusbruin, bosgroen of leigrijs,  warm terracottarood natuurlijk steengrijs of fris grasgroen zijn de 
kleuren die daarbij perfect passen.   Deze Jollebollen in natuurlijke kleuren zijn gemaakt van samengeperst 
EPDM natuurlijk rubber.  Middels een zeer professioneel metaal fundament worden ze in de grond met 
snelbeton verankerd.  Deze leuke Jollebollen hebben altijd een grote aantrekkingskracht op jong en oud en 
maken uw speelplek net even anders!

Verkrijgbaar in de volgende natuurlijke kleuren:

Natuurlijk 

                                                                              RAL 6025       Mos Groen  RAL 1001       Duin Beige  

RAL 7035       Steen Grijs RAL 8024       Humus Bruin  RAL 6017       Weide Groen

RAL 3016       Terracotta Rood   RAL 7015       Lei Grijs

natuur

Afmetingen: 
JB590 (rond 59cm), gewicht ca. 120kg.  JBH590 halfrond 59cm, hoog 30cm), gewicht ca. 65kg. 
JB450 (rond 45cm), gewicht ca. 46 kg.   JBH450 (rond 45cm, hoog 22,5cm), gewicht ca. 28 kg. 
JB350 (rond 35cm), gewicht ca. 28 kg.  JBH350  (rond 35cm, hoog 17,5cm), gewicht ca. 15 kg.
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Op veel schoolpleinen en speelplaatsen hebben onze zit- en speelelementen “JOLLEBOLLEN” een plek 
op het plein verovert. Deze van EPDM rubber gemaakte ballen worden middels een meegeleverde 
fundamentspaal in het plein met beton verankerd. Bij de kinderen zijn deze rubberballen echt populair. Ze 
prikkelen de fantasie, hebben op het plein een heel sociale functie en zijn tijdens de pauzes altijd “bezet”! 
De standaard Jollebollen zijn verkrijgbaar in 6 verschillende soorten   (Ø 35 cm, Ø 45 cm & Ø 60 cm) en 
(heel & half) in de kleuren :

JB590 p.o.a
JB450 € 275,-
JB350 € 250,-
JHB590 p.o.a
JBH450 € 190,-
JBH350 

Hele Jollebol Ø 59 cm 
Hele Jollebol Ø 45 cm 
Hele Jollebol Ø 35 cm 
Halve Jollebol Ø 59 cm 
Halve Jollebol Ø 45 cm 
Halve Jollebol Ø 35 cm € 165,-

Uiteraard kunnen wij de Jollebollen, Blooms en 
Steppingstones voor u plaatsen, veel klanten kiezen er 
echter voor om ze zelf met enkele vrijwilligers te plaatsen. 
Dit is gemakkelijk zelf te doen!  Een duidelijke stap voor 
stap handleiding wordt dan meegeleverd. 

RAL 1012       Mais Geel  RAL 5015       Hemel Blauw  RAL 3017       Rose Rood  

RAL 4005       Pimpel Paars RAL 6017       Weide Groen  RAL 5018       Turqouise 

 RAL 3016       Terracotta Rood
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