
Prijzen Garden Games 2022
Hier treft u de prijslijst* aan van artikelen uit het 

assortiment van Garden Games te Schijndel. Prijzen zijn 

exclusief afleverkosten, informeer naar onze aflever-

/bezorgkosten.  Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 

zijn 8 dagen geldig. De Top Swing wordt geleverd met 

een duidelijke plaatsingsinstructie, maar kan desgewenst 

tegen meerprijs worden geplaatst. 

Bestel-

nummer

Prijzen in 

euro's  incl 

BTW 

Top Swing 

Top Swing standaardversie 2 mm RVS 304, Goedgekeurd 

tot 100 kg schommelen, tot 130 kg statische belasting TUV

T900.01 1099,00

Top Swing de luxe 2 mm RVS 316. Deze versie is gemaakt 

van een nog beter staal. Deze is beter bestand tegen de 

zilte zeelucht.

TUV

T900.02 1375,00

Top Swing Extreme 3 mm RVS 304. Deze Top Swing heeft 

een dikkere wand dan de overige modellen en is 

daardoor stugger geveerd.

Indien er vaak een hoge belasting plaatsvindt, raden wij 

aan een Top Swing Extreme te nemen.

TUV

T900.03 1649,00

Top Swing openbare versie. Specifiek geschikt voor bijv. 

scholen en parken. Inclusief logboek en verplicht 

jaarlijkse keuring door onafhankelijke derden.
TUV

T900,04

prijs op 

aanvraag

Luxe hangligbed

Relaxation met kussen en RVS ketting R900.09 1095,00

De Relaxation is uitgevoerd in RVS 316 met een zwart 

binnenwerk en een zwart kussen met striklinten.Het 

ligbed kan het hele jaar buiten blijven hangen. 

Geadviseerd wordt om het kussen wel binnen te halen 

om te voorkomen dat het nat wordt of extra slijtage 

vertoond door weersinvloeden.

Parasol

Push-up parasol met 3,65 meter doorsnede A900.01 470,00

(momenteel niet verkrijgbaar, 

informeer naar de mogelijkheden)

Hangstoel

Hangstoel model Monaco exclusief ketting, De Monaco 

is gemaakt van sterk rugzakkenstof (UV bestendig).

Hij is voorzien van hardhouten stokken, en een in hoogte 

verstelbare nekrol en voetensteun,

tevens zijn alle metaaldelen van roestvaststaal. (RVS)

R900.10 177,00



SPEELGOEDACCESSOIRES

Schommelzitjes

schommelzitje in geblazen kunststof - PH - 3,0 m TUV 1104x 20,65

Schommelzitje in geblazen PE kunsstof (afmetingen van 

het zitje 440 x 170 x 85 mm).Ophangringen en stel-

achten in gegalvaniseerd staal; zwarte PP kunststof 

lassen als touwverbinding.PH touwverbindingen met een 

diameter van 10 mm.Geschikt voor schommels met een 

hoogte van 2,20 tot 3,05 meter 

grenenhouten schommelzitje - PH - 3,0 m TUV 12030 29,95

Schommelzitje basismodel in geïmpregneerd grenen 

(afmetingen van het zitje 450 x 185 mm; dikte van de 

latten 16mm).Geïmpregneerd met anorganische zouten. 

Ophangringen en stel-achten in gegalvaniseerd staal; 

zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding. De 

plankjes zijn geschroefd.

rubber schommelzitje (stalen frame) - PH - 3,0 m TUV 12366-L200 54,00

Rubberen schommelzitje (afmetingen 448 x 178 x 26 mm) 

met een metalen plaat versterkt, gegalvaniseerde 

beugels en PH touwen met een diameter van 12 mm. 

Ruimte tussen de beugels is 370 mm. Ophangringen en 

stel-achten in gegalvaniseerd staal; zwarte PP kunststof 

lassen als touwverbinding. Geschikt voor schommels met 

een hoogte van 2,25 tot 3,10  meter.Per set verpakt in 

plastic zak (ongemonteerd)

rubber schommelzitje RVS beslag - PH - 3,0 m TUV 150215 89,95

Rubberen schommelzitje -terra-soft -zwart(afmetingen 

45x18 cm)  en PH touwen met een diameter van 12 mm. 

Ruimte tussen de beugels is 370 mm. Ophangringen en 

stel-achten in RVS; zwarte PP kunststof lassen als 

touwverbinding. Geschikt voor schommels met een 

hoogte van 2,25 tot 3,10  meter. Deze luxe versie van een 

rubberschommel is ergonomisch vormgegeven waardoor 

een optimaal zitcomfort is gegarandeerd,  Deze unieke 

vorm zorgt er tevens voor dat regenwater wordt 

afgevloeid.Standaard is deze schommel voorzien van 

speciale wat zachtere touwen daardoor een goede grip 

wordt gegarandeerd,  de lengte van deze touwen is 

afgestemd op een ophanghoogte van maximaal 250cm 

boven de ondergrond,  als gemiddelde zithoogte wordt 

bij schommels doorgaans 40cm boven de ondergrond 

aangehouden.   Dit type schommelzitje wordt compleet 

gemonteerd  afgeleverd  dus ophangen en schommelen 

maar.



Rekstok met ringen

houten ringtrapeze met kunststof ringen - PH 3,0 m TUV 2203x 25,50

Ringtrapeze bestaande uit een hardhouten sport 

(diameter 35 mm; lengte 580 mm), twee volle HDPE 

kunststof turnringen in driehoeksvorm (opening 130 x 

120 mm), en PH touwen diameter 12 mm. Ophangringen 

en stelachten in gegalvaniseerd staal; zwarte PP kunststof 

lassen als touwverbinding.



Babyschommeltjes

A.B.C.  peuterzitje PH - 3,0 m  baby>kleuter>kind  3d  TUV 150678 60,32

Babyzitje groeimodel. Verstelbaar babyzitje uit drie 

geblazen kunststof onderdelen die makkelijk verwijderd 

en teruggeplaatst kunnen worden. Globale afmetingen 

van het zitje zijn455 x 300 x 395 mm. 

Het babyzitje evolueert mee met het kind, van babyzitje 

naar schommelstoel tot schommelzitje. De rugleuning 

kan in 2 standen geplaatst worden.
Ophangringen en stel-achten in gegalvaniseerd staal; 

zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding.PH 

touwverbindingen met een diameter van 12 mm.Geschikt 

voor schommels met een hoogte van 2,05 tot 2,55 

meter.Leeftijd tot ± 36 maanden.

2-delig peuterzitje - PH - 3.0. m super de luxe TUV 150675 49,50

Rood geïnjecteerd HDPE zitje met geel tussenstuk, 

veiligheidsriempje en ergonomisch gevormde 

rugsteun. PH touwen met een diameter van 12 mm. 

Ophangringen en stel-achten in gegalvaniseerd staal; 

zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding.Geschikt 

voor schommels met een hoogte van 2,25 tot 3,10 

meter. Globale afmetingen van het zitje zijn 280 x 380 x 

500 mm. Leeftijd tot ± 36 maanden.

Bevestigingsmaterialen prijs per stuk

harpsluiting (gegalvaniseerd) G900.01 2,85

harpsluiting rvs R900.02 8,75

Karabijnhaak klein (gegalvaniseerd) G900.03 2,25

Karabijnhaak groot (gegalvaniseerd) G900.04 3,25

Karabijnhaak klein rvs R900.05 7,20

Karabijnhaak groot rvs R900.06 8,75

Ketting (om te verlengen) 80 cm (gegalvaniseerd) niet 

geschikt voor hangstoel of Relaxation (ligbed)

momenteel 

niet op 

voorraad

G900.07 10,95

Ketting rvs 65 cm R900.08 59,50

* Wijzigingen in prijzen en productspecificaties voorbehouden.


