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Assemblage: Sluit de leidingen en koppelingsstukken bij 
alle openingen altijd af door ze aan te sluiten en vast te 
schroeven.
Let up: 2 koppelpennen horen altijd op elke pijp thuis
Bevestigen en losmaken van verbindingsstukken: Om de 

1.2 Overzicht van de schroeven

 1  Veiligheidsklem (Art. 00034)
 2  Buis schroef (Art. 00612 - 00615)
 3  Paneel schroef (Art. 00620)
 4  Glijbaan schroef (Art. 00623)
 5  Conische glijbaanschroef (blauw) (Art. 00630)
 

 6  Tussenstuk (Art. 00625)
 7  Netklem (Art. 00663)
 8  Plexiglas schroef (Art. 40461)
 9  VIP schroef (Art. 25605)
 10  Display schroef met slider (14mm) (Art. 00673)
 11  Display schroef met slider (24mm) (Art. 00683)

Gelieve enkel gewicht te plaatsen op de panelen wanneer 
deze vastgeschroefd zijn aan de buizen, aan alle 4 zijden. 
Indien je de panelen verwijderd doe dit dan steeds voor-
zichtig, vanaf de binnenzijde. Gooi niet met de panelen. 
Panelen worden bevestigd aan de buizen met behulp van 
de paneelschroeven (Art. 00620). Om zeker te zijn dat de 
panelen voldoende stevig vastgemaakt zijn plaats je de 
paneelschroeven in de 4 hoeken. Plaats de panelen steeds 
in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar zoals wordt 
weergeven in onderstaande afbeelding.
Voor correcte bevestiging is het aangewezen om steeds 
onderaan te beginnen

bouwen in volledige niveaus. Bevestig de paneelschroe-
ven pas wanneer het model volledig klaar is. Bij het beve-
stigen van de paneelschroeven ga je ook best van onder 
tot boven te werk. Bij het vastschroeven van de buizen 
is het belangrijk om rekening te houden met de plaatsen 
waar panelen zullen geplaatst worden. Op deze plaatsen 

dienen de buizen vastgezet te worden met de 
paneelschroeven.

Let op! Gelieve rekening te houden met de juiste positie 
van het paneel ! De rode markering in onderstaande
afbeelding toont de positie van de schroefgaten.

buizen te verbinden of verbindingsstukken terug los te 
maken draai je de buis zachtjes en trek je het verbindings-
stuk er uit.
Bevestigen en losmaken van de schroeven: Voor het vast-
zetten en losmaken van de schroeven draai je de schroef 
90° met behulp van de schroefsleutel.
Advies: Indien de verbindingsstukken sporen van zand 
en/of andere verontreiniging vertonen, is het aan te raden 
deze te reinigen voor gebruik, dit om beschadiging van 
het materiaal te vermijden.

1. Constructie advies

1.1 Buizen en verbindingsstukken

1.3 Panelen 40 x 40

Tip: Je kan olie/vet gebruiken 
om de bevestiging gemakke-
lijker te maken (plantaardige 
olie of margarine)
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Wanneer een horizontale paneel in aanraking komt met 
een verticale halve paneel, dient de verticale halve paneel 
in een hoek van 90°gebogen te worden op de voorge-
vormde lijn.

Om acrylglas panelen te bevestigen maak je gebruik van 
de plexiglas paneel schroeven (Art. 40461). De schroef 
dient bevestigd te worden met behulp van de schroefs-
leutel. Het bevestigen van het acrylglas paneel wordt 
gedemonstreerd in volgende afbeeldingen.

Opmerking: Plaats het houten rooster zoals afgebeeld. 
Hiervoor wordt de VIP-schroef gebruikt (art. 25605).

De VIP schroef wordt gebruikt om miniQuadro onderdelen 
te bevestigen aan Quadro onderdelen. Deze schroef 
wordt ook gebruikt voor het bevestigen van de houten 
hekjes (Art. 00552-00555).

Met behulp van de adapters en buisschroeven kan je 
rolwieltjes 
bevestigen aan de constructie.

Let op ! Na het bevestigen van de veiligheidsklem (Art. 00034) 
is het niet meer mogelijk de constructie los te maken !

1.4 Panelen 20 x 40

1.5 Acrylglas Paneel

1.6  Houten hekjes

1.7 VIP schroef

1.8 Rolwieltjes

1.9 Veiligheidsklem
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naafbussen

Alvorens het multi wiel (Art. 00852-00855) te bevestigen 
dient het wielriem (Art. 00895) geplaatst te worden op 
het multiwiel: dit om een zachtere en vlottere rolling te 
bekomen.
Zorg ervoor dat het Quadro Multi Wiel in de juiste positie 
is alvorens het te plaatsen !
Tip: Om het aanbrengen van het wielriem te vergemakke-
lijken kan het helpen om deze op te warmen in een beetje 
warm water.
Tip: Om een betere rolling van het multiwiel te bekomen 
kan je wat vet aanbrengen tussen het stuurslot (Art. 
00501) en het multiwiel.

1.10 Multi wiel

15 cm

Off-road wiel

permanente 
vrijloopnaaf

naafdop

LET OP: Monteer het wiel met de permanente vrijloo-
pnaaf naar buiten gericht, zodat het off-road wiel in beide 

richtingen kan draaien en de pallen van de naafdop niet in 
de naafbussen vast komen te zitten.

1.11 Offroad wiel

Inflexibele verbinding: De dubbele buis verbindingen 
worden geïnstalleerd zoals afgebeeld en samen met de 
QUADRO plaatschroef geschroefd zoals afgebeeld in Fig. 

4 of 6. Voor het gebruik van de speling moeten de dubbele 
insluitbuizen ALTIJD worden vastgeschroefd!

1.12 Dubbele buis verbinding

click!
Pallen



6VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NL

Met de netklem (Art. 00663) kan je het goal net bevestigen 
aan de goal.

Advies: Het aluminium profi el moet in het midden van de drie-
armige koppeling worden geplaatst (art. 00131). Steek hiervoor 
eerst de 75 cm buizen (Art. 00572 - 00575) in de zwembadfolie 
(Art. 10022 groot, Art. 10012 klein, Art. 10032 XXL) en verbind 
vervolgens de 3-armige paneelkoppeling met de 75 cm buizen. 
Duw nu het aluminium profi el door de koppelingsaansluiting tot 
slechts 5 cm van het aluminium profi el zichtbaar is. Voordat de 
aansluiting volledig in de buis verdwijnt, duwt u het aluminium 
profi el in de middenstand en schroeft u de onderdelen in elkaar. 
De waterafvoerklep is geïntegreerd in de zwembadfolie (geldt 
voor zwembad S, L, XXL).

Zwembad S: 
- Afmetingen: 125 x 85 x 25 cm (buiten), 122,5 x 82,5 x 25 cm 
  (binnen, zwembadfolie)
- Maximale waterhoogte: 15 cm

Zwembad L:
- Afmetingen: 245 x 125 x 45 cm (buiten), 162,5 x 122,5 x 45 cm  
  (binnen, zwembadfolie)
- Maximale waterhoogte: 35 cm

Zwembad XXL:
- Afmetingen: 325 x 205 x 45 cm (buiten), 242,5 x 122,5 x 45 cm      
  (binnen, zwembadfolie)
- Maximale waterhoogte: 35 cm

Veiligheidsinstructies voor het zwembad S, L, 
XXL op pagina 12.

Hint: In het midden zijn twee plaatschroeven 
(art. 00620) nodig.

De zwembadzeil wordt op tien plaatsen bevestigd door de 
Rubbers gespannen over de plaatschroeven (Art. 00620).  
Opgepast ! Om beschadiging van het zwembadzeil te 
voorkomen is het niet aangewezen te zitten, staan of lopen 
op het zwembadzeil.

1.13 Goal net

1.14 Zwembad

1.15 Zwembadzeil

Advies: Plaats het aluminium profi el in de juiste positie 
alvorens deze vast te klemmen, aangezien deze hierna 
niet meer kan verplaatst worden. Door het plaatsen 
van de schroeven zal het aluminium profi el (Art. 40276) 
vastgeklemd worden worden.

Met behulp van de aluminiumprofi el verbinding (Art. 
40274) is het mogelijk om het aluminium profi el te 
verlengen zo vaak je wil (afbeelding 3).

 Pijp 
 Profi el
 Koppeling

1.16 Aluminiumprofi el & aluminiumprofi el verbinding
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1.19 Rond textiel

Rondtextiel met buizen 35 cm

Let op: Plaats of sta nooit op het dakbedekking-
stextiel. Hang niet aan de dakstaven! Risico op 
letsel!

Let op: Zet of leg niet op de gele kubushoes. Risico op le-
tsel! Gebruik alleen binnenshuis! Gebruik geen kaarsen of 
iets dergelijks voor de verlichting binnenin.

1.18 Dak Textiel / Kubusoven

Rondtextiel met gebogen buizen

Opmerking: Overspan het ronde textiel niet tijdens de 
installatie. 
Let op: Plaats of sta nooit op het ronde textiel! Risico 
op letsel!

Volg de constructie stappen zoals afgebeeld in on-
derstaande afbeelding (1-12). Verzeker je ervan dat 
het textiel voldoende aangetrokken is alvorens de 
schroeven te bevestigen, dit om schade aan de textiel 

naad te voorkomen. Let op bij stap 5: Trek het textiel 
over de connector alvorens de buis in het textiel te 
schuiven. De buizen zullen nu automatisch doorheen 
het textiel richting de verbinding geleid worden.

1.17 Opbergzak textiel
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Art. 00630

Art. 00630

Art. 00620

Stap 1 (Fig. 1): Bouw het frame voor de modulaire schuif. 
Stap 2 (Fig. 2): Plaats de slede en verbind het frame met 
het model.
Stap 3 (Fig. 3): Plaats de QUADRO modulaire schuif en 
bevestig deze aan het frame en het model met de plaats-
chroef en de schuifschroef.
Stap 4 (Fig. 4+5): Schroef de QUADRO plaat, de modu-
laire schuif en de uitloop in elkaar. Schroef de uitloop met 
schuifschroeven, schuifkoppelingen en de conische schuif-
schroeven vast. 

Opmerking (Afb. 6): De QUADRO modulaire schuif biedt 

de mogelijkheid om een tuinslang aan te sluiten. Zet dit 
over het aansluitstuk op de achterkant van de glijbaan. Het 
beste te gebruiken in combinatie met de QUADRO Pool 
(Art. 11670 of 11680). Voor modelvoorstellen zie QUADRO 
modeldatabase 
(www.quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).

Tip (afbeelding 7): Het kan gebeuren dat de tuinslang niet 
goed aan de verbinding kan bevestigd worden. Gebruik in 
dit geval een spanring om het stevig vast te maken.

Art. 00623

1.20 Montage van de modulaire glijbaan

gele buizen = opgenomen 
in de modulaire diaset
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Stap 1 (Fig. 1): Bouw het frame voor de gebogen slede, 
zorg ervoor dat de buislengtes correct zijn. Plaats de 135° 
speciale buis met de derde schroefopening. 
Stap 2 (Fig. 2): Plaats de afvoer en sluit het frame van de 
gebogen slede aan op het model. Schroef de afvoer niet 
vast totdat de gebogen glijgoot is geplaatst. 
Stap 3 (Fig. 3): Plaats de QUADRO gebogen slede en 
schroef deze vast aan het frame en het model. Gebruik de 
plaatschroef en de conische glijgootschroef.
Stap 4 (Fig. 4+5): Schroef de QUADRO plaat en de gebo-
gen glijgoot met uitloop vast. Gebruik de schuifschroeven, 
de tegenhangers van de glijschoenen en de conische 
schuifschroeven voor de uitloop.

Opmerking (Fig. 6): De QUADRO gebogen schuif biedt de 
mogelijkheid om een tuinslang aan te sluiten. Zet dit over 
het aansluitstuk op de achterkant van de glijbaan. Het be-
ste te gebruiken in combinatie met de QUADRO Pool (Art. 
11670 of 11680). Voor modelvoorstellen zie de QUADRO 
modeldatabase (www.quadroworld.com/models, 
www.quadromdb.com).
Tip (afbeelding 7): Het kan gebeuren dat de tuinslang niet 
goed aan de verbinding kan bevestigd worden. Gebruik in 
dit geval een spanring om het stevig vast te maken.

1.21 Montage van de gebogen glijbaan

Art. 00620

135° 
buis

Art. 00612-00615

Art. 00630

Art. 00630

Art. 00623

gele buizen = inbegrepen 
in de boegschuifset
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Montage van de geblazen glijbaan 
Stap 1 (afbeelding 1): Plaats het Quadro paneel zoals af-
gebeeld met de paneelschroeven. Schuif de glijbaan over 
de 2 buizen van 35 cm met open uiteinden.
Stap 2 (afbeelding 2): Vervolledig de constructie door de 
open uiteinden van de buizen af te sluiten. 
Stap 3 (afbeelding 3): Indien je de onderkant van de ge-
blazen glijbaan
wil bevestigen op een Quadro buis (zie bijvoorbeeld bij 
het Quadro zwembad)

push the lower end of the slide and make sure it laches 
into the tube.
Advies (afbeelding 4): Bij de geblazen glijbaan heb je de 
mogelijkheid om een tuinslang te bevestigen om een wa-
terbaan te creëren. Plaats de tuinslang over de verbinding 
aan de achterkant van de glijbaan.
Tip (afbeelding 5): Het kan gebeuren dat de tuinslang niet 
goed aan de verbinding kan bevestigd worden. Gebruik in 
dit geval een spanring om het stevig vast te maken.

1.22 Montage van de geblazen glijbaan

35 cm

35 cm

35 cm

Stap 1 (afbeelding 1+ 2): Start met het afzonderlijk monteren van 
het Quadro frame van de modulaire en gebogen glijbaan, verzeker 
je ervan dat je de correcte lengte buizen hiervoor gebruikt.
Stap 2 (afbeelding 3): Verbind de twee frames met elkaar en beve-
stig de horizontale buizen zoals afgebeeld.
Stap 3 (afbeelding 4 + 5): Monteer het tweede frame voor de ge-
bogen glijbaan en verbindt het met de verticale buizen. In deze 
stap monteer je ook de speciale buis (3 schroefgaten, Art. 40532-
40535) in een hoek van 135°, zoals afgebeeld.
Stap 4 (afbeelding 5+ 6): Plaats de Quadro runout en verbind het 
frame voor de dubbele glijbaan met het model. De runout zal wor-
den bevestigd nadat de modulaire glijbaan geplaatst wordt.
Stap 5 (afbeelding 7): Plaats de gebogen glijbaan in het frame zo-
als afgebeeld en bevestig het met de paneelschroef (Art. 00620), 
Conische glijbaanschroef (Art 00630) en het tussenstuk (Art 
00625). In deze stap bevestig je ook de gebogen glijbaan aan de 
speciale 135* buis.

Stap 6 (afbeelding 8): Bevestig nu het Quadro paneel bovenaan 
het model, zoals afgebeeld. In deze laatste stap bevestig je ook de 
glibaanschroeven (Art 00623) om de run out, de modulair glijbaan 
en de gebogen glijbaan te verbinden.
Advies (afbeelding 8): Bij de dubbele glijbaan heb je de mogelijk-
heid om een tuinslang te bevestigen om een waterbaan te creëren. 
Plaats de tuinslang over de verbinding aan de achterkant van de 
glijbaan. Wanneer u een tuinslang toevoegt is het aanbevolen de 
dubbele glijbaan te combineren met de Quadro glijbaan extensie 
(Art. 10035). Voorbeeldconstructies kan u steeds raadplegen in 
de modellendatabase (www.quadromdb.com).
Advies: Het is afhankelijk van model tot model hoe de dubbele 
glijbaan het
best aan het model bevestigd wordt. Volg steeds de instructies 
van het betreffende model.
Tip (afbeelding 9): Het kan gebeuren dat de tuinslang niet goed 
aan de verbinding kan bevestigd worden. Gebruik in dit geval een 
spanring om het stevig
vast te maken.

1.23 Montage van de dubbele glijbaan (gebogen + modulair)

Art. 40532-
40535
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35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

Afbeelding 1: Plaats het speciale Quadro Paneel met inke-
pingen voor het Plexiglas paneel (Art 00342-00345)

Afbeelding 2: Plaats nu het Plexi Glas paneel met inkepin-
gen voor de geblazen glijbaan ( Art 00369)
Afbeelding 3: Sluit de open uiteinden van de buizen.

1.25 Geblazen glijbaan + plexi glas paneel

Stap 1 (afbeelding 1+ 2): Start met het afzonderlijk monteren van het Qua-
dro frame van de 2 modulaire glijbanen, verzeker je ervan dat je de correcte 
lengte buizen hiervoor gebruikt.
Stap 2 (afbeelding 3 + 4): Monteer het tweede frame voor de modulaire 
glijbaan en verbindt het met de verticale buizen.
Stap 3 (afbeelding 5): Plaats de Quadro runout en verbind het frame voor 
de dubbele glijbaan met het model. De runout zal langs twee zijden aan 
de modulaire glijbaan bevestigd wordn.
Stap 4 (afbeelding 6): Plaats de tweede modulaire glijbaan zoals afgebe-
eld en bevestig het met de paneelschroef (Art. 00620), Conische glijbaan-
schroef (Art 00630) en het tussenstuk (Art 00625).
Stap 5 (afbeelding 7): Bevestig nu het Quadro paneel bovenaan het 
model, zoals afgebeeld. In deze laatste stap bevestig je ook de glibaan-
schroeven (Art 00623) 

om de run out, de modulair glijbaan en de tweede modulaire glijbaan te 
verbinden. Advies (afbeelding 7): Bij de dubbele glijbaan heb je de moge-
lijkheid om een
tuinslang te bevestigen om een waterbaan te creëren. Plaats de tuinslang
over de verbinding aan de achterkant van de glijbaan. Wanneer u een tuins-
lang toevoegt is het aanbevolen de dubbele glijbaan te combineren met de 
Quadro glijbaan extensie (Art. 10035). Voorbeeldconstructies kan u steeds 
raadplegen in de modellendatabase (www.quadromdb.com).
Advies: Het is afhankelijk van model tot model hoe de dubbele glijbaan het 
best aan het model bevestigd wordt. Volg steeds de instructies van het 
betreffende model.
Tip (afbeelding 9): Het kan gebeuren dat de tuinslang niet goed aan de 
verbinding kan bevestigd worden. Gebruik in dit geval een spanring om het 
stevig vast te maken.

1.24 Montage van de dubbele glijbaan: 2 x modulair
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Minimumleeftijd: 1 jaar (zwembad klein), 3 jaar (zwembad 
groot en XXL)
Opgelet: Enkel gebruiken onder constante toezicht van een 
volwassene
Opgelet: Kinderen kunnen - zelfs in kleine hoeveelheden 
water - verdrinken

Opgelet: Wanneer het zwembad niet gebruikt wordt, dient 
het zwembad leeg te zijn
Opgelet: Plaats het zwembad niet op beton, asfalt of ande-
re gelijkaardige harde ondergrond.

Opgelet: Plaats nooit je vingers in open schroefgaten, er is 
een risico op verwonding !

3. Kneuzen van vingers

0-3

MiniQuadro en de kleine onderdelen van Quadro (zoals 
de schroeven) zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 
3 jaar aangezien deze kunnen ingeslikt worden. Ouders 
moeten hun kinderen ten alle tijden in de gaten houden.

4. Kleine onderdelen / Leeftijdsvereisten

Buis

 35 cm
Buis

 35 cm  15 cm
Paneel

  40 x 20 cm

Opgelet:
Bij zelf ontworpen constructies is het noodzakelijk de dat 
15 x 35 cm openingen afgesloten worden met een paneel 

(Art 00202 - 05), 

anders is er gevaar op vastklemmen.

2. Klemgevaar

5. Veiligheidsinstructies voor de zwembaden

6. Stabiliteit

6.1 Omvallen van de constructie / Gewicht

Test steeds je zelf ontworpen constructies om je er van te 
verzekeren dat deze niet kunnen omvallen. Verzeker je er-
van dat de constructies voldoende stabiliteit hebben.
Advies: Plaats het Quadro model steeds op vlakke onder-
grond.
Advies: QUADRO-modellen kunnen tot 100 kg worden belast.
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Binnen/harde ondergrond:
Volgens de huidige veiligheidsnormen dient de Quadro 
constructie indien deze hoger is dan 60 cm, bevestigd te 
worden in de grond of aan de muur (afbeelding 1).
Zachte grond/buiten:
De Quadro constructie kan aan de hand van buizen 35 
cm, 4-armige en T verbindingen in de grond verankerd 
worden. Ze worden 

onderaan het model bevestigd, zo mogelijk in de hoe-
ken (afbeelding 2) Indien er geen mogelijkheid is om de 
T-verbinding te plaatsen zoals in afbeelding 2 maak dan 
gebruik van de 4-armige verbinding zoals afgebeeld in 
afbeelding 3. De grondanker, die je bevestigd hebt aan 
het model, moet stevig in de grond geplaatst worden, 
minstens 35 cm diep.

6.2 Verankering

7. Maximale valhoogte

De maximale valhoogte dat in acht dient te worden geno-
men is afhankelijk van de ondergrond. Aanbevolen maxi-
male valhoogte:
0 cm - 60 cm : alle ondergronden
0 cm - 100 cm : wateroppervlakken
0 cm - 150 cm: poreuze oppervlakken zoals gras
0 cm - 250 cm: enkel oppervlakken dat een val breken, zo-
als schors (k5-30 mm, minimum diepte 30 cm), zand (0,2-
2 mm, minimum diepte 20 cm), grind ( 2-8 mm, minimum 
diepte 30 cm), rubberen mat (volgens HIC test). Vallen van 
hoger dan 2,50 m of meer zijn onveilig op elk oppervlakte.
Maximale verticale afstand (tussen 2 niveaus)
Op constructies waarop geklommen wordt, mogen de ver-
schillende niveaus niet meer dan 40cm uit elkaar liggen. 

A = 200 cm
Verzeker je ervan dat je een veilige speelomgeving 
creëert. De constructie mag niet omgeven zijn door ob-
jecten waaraan men zich 

kan pijn doen, binnen
een afstand van 200 cm om risico op verwonding te ver-
mijden.

8. Obstakels

9. Onderhoud/Instructies voor gebruik

9.1 Weercondities

Gebruik in de zomer  
Let op: Stel het model nooit bloot aan temperaturen 
boven 40° C en plaats het altijd op een plaats waar het 
in de schaduw staat of, als het niet anders kan, waar 
de zon niet op grote oppervlakken kan schijnen. Als de 
buitentemperatuur hoog is, controleer dan het model 

op gebieden die onder ongunstige omstandigheden te 
heet zijn geworden en onstabiel kunnen zijn. Laat kin-
deren over het algemeen alleen met QUADRO spelen 
bij geschikte temperatuur en weersomstandigheden. 
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Controleer de Quadro constructie (model, speelhuisje) 
regelmatig ! Controleer op beschadigde onderdelen en 
loszittende schroeven. Speel niet met het Quadro model 

alvorens alle onderdelen op de juiste manier met elkaar 
verbondenzijn. Beschadigde onderdelen moeten steeds 
vervangen worden.

9.2 Regelmatige controle

Gebruik een herbruikbare box om je Quadro op te bergen. 
Verzeker je ervan dat kleine onderdelen,zoals schroeven, 
miniQuadro,.. buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar 
zijn.

Tip: Voor gemakkelijk vervoer en het beschermen van Quadro 
tegenover weersinvloeden,
kan je gebruik maken van de Quadro opbergzak (Art. 10240)

9.3 Opbergen

Omwille van materiaal eigenschappen is het belangrijk 
dat de buis- en schroefkleur altijd gelijk zijn aan elkaar. 
Bijvoorbeeld een rode buis dient vastgezet te worden met 
een rode schroef, een blauwe buis met een blauwe schroef 
enzoverder,.. 

Ouders moeten steeds samen met kinderen bouwen. Laat 
kinderen niet bouwen en spelen zonder toezicht. Ouders 
zijn verantwoordelijk voor kinderen hun activiteiten. Contro-
leer regelmatig de Quadro constructie op schade en ontbre-
kende schroefverbindingen. Gebruik enkel onderdelen en 
gereedschap van Quadro om het risico op verwondingen te 
vermijden. Ze kunnen eenvoudig herkend worden aan het Qua-

9.4 Buis en schroef kleur 9.5 Bevestigen van de buizen

Om verontreiniging door planten, zand, etc te voorkomen is 
het aangewezen om de schroeven (00612 - 00615) naar de on-
derkant (bij horizontale buizen) en naar de binnenkant toe (bij 
vertikale buizen)
te plaatsen. 

10. Supervisie

dro logo. Kinderen mogen geen kleding 
dragen dat het risico vergroot te blijven 
vasthangen aan de constructie, zo is het 
gebruik van fietshelmen
op de Quadro constructie verboden. In 
het geval dat je het Quadro speelgoed 
gebruikt voor openbare instellingen, 
verzeker je er dan van dat dit op eigen 
risico is en dat Quadro hier niet voor ver-
antwoordelijk kan gesteld worden. Het-
zelfde
geldt voor de valveiligheid.

QUADRO-buizen, -koppelingen, -platen, -schuiven 
en -schroeven zijn zonder beperking geschikt voor 
gebruik in chloor- of zoutwater. (Chloor/zoutgehalte 
volgens DIN-norm 19643 voor openbare of particuliere 
zwembaden). 

Kijk uit!
Ondanks de veelzijdige buitentoepassingen en de 
hoge kwaliteit wordt aanbevolen de speeltoestellen 
binnenshuis op te slaan, beschermd tegen koude en 
UV-straling, wanneer ze niet in gebruik zijn. Koude en 

nattigheid zullen QUADRO niet beschadigen, maar UV-
straling in combinatie met water, kou, hitte en vogelu-
itwerpselen, bladeren en vuil zullen een negatief effect 
hebben op het oppervlak van de afzonderlijke QUADRO 
onderdelen. 

ZOMERINDOOR WINTER

Gebruik in de winter 
QUADRO speeltoestellen zijn ook ontworpen voor 
gebruik in de winter. Met de Special Kit (Art. 10743) 
is de bouw van sleeën mogelijk. Controleer het 
model voor het spelen op ijzige oppervlakken op 
buizen, koppelingen en vooral op platen. Niet ge-
bruiken bij temperaturen onder -10° C. 

Gebruik in water
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nattigheid zullen QUADRO niet beschadigen, maar UV-
straling in combinatie met water, kou, hitte en vogelu-
itwerpselen, bladeren en vuil zullen een negatief effect 
hebben op het oppervlak van de afzonderlijke QUADRO 
onderdelen. 

3D verbindingen

6-armige 
verbinding

Art. 00061

5-armige 
verbinding

Art. 00051

4-armige 
verbinding 

Art. 00041

3-armige 
verbinding 

Art. 00031

Flexi-verbinding kruis

Art. 00071

Flexi verbinding

Art. 00081

Flexi-verbinding 
scharnier

Art. 00091

2D verbindingen

Kruisverbinding 

Art. 00141

T-verbinding

Art. 00131

2D verbindingen

Elleboogverbinding 

Art. 00121

Rechte verbinding 

Art. 00111

Diagonale verbinding 

Art. 00911

Hole verbinding 

Art. 00841

3-armige hole
verbinding

Art. 00843

Dragend verbinding 

Art. 00821

Panelen

Paneel
(30 x 30 cm) 

Art. 
00302-00305

Paneel 
(40 x 20 cm) 

Art. 
00202-00205

Paneel 
(40 x 40 cm) 

Art. 
00402-00405

Schroeven
Schroef

Art. 00612-00615
Paneelschroef

Art. 00620

Schroefsleutel

Art. 00675

QUADRO Pro-Schroefsleutel

Art. 00680

Buizen

Buis (10 cm) 

Art. 00012-00015

Buis (15 cm) 

Art. 00512-00515

Buis (20 cm) 

Art. 00022-00025

Buis (25 cm) 

Art. 00522-00525

Buis (35 cm) 

Art. 00532-00535

Buis (52 cm) 

Art. 
40522-
40525

Buis (75 cm) 

Art. 
00572-
00575

Gebogen buis

Art. 
10052-10055

QUADRO Pro-Schroefsleutel

11. Onderdelen

stainless steel
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11. Onderdelen

Glijbanen 

Geblazen glijbaan 

Art. 10040

Modulaire glijbaan set

Art. 10010

inkl.
Art. 10015
Art. 10034
Art. 10011

Modulaire glijbaan 

Art. 10015

Frame Modulaire
glijbaan 

Art. 10011

incl. 
Art. 10013

Run out (Modulaire en 
gebogen  glijbaan)

Art. 10034

Glijbaan extensie 

Art. 10035

Glijbaan extensie
witte haai 

Art. 10036

Speciale onderdelen (buizen)

Open dubbele buis verbinding

Art. 00945

Dubbele buis verbinding

Art. 00955

Buisdop

Art. 00935

Speciale buis,
3 schroefgaten
(15 cm, 135°)

Art. 40512-40515

Speciale buis,
4 schroefgaten
(15 cm, 180°)

Art. 41512-41515

Speciale buis,
4 schroefgaten
(15 cm, 90°)

Art. 41612-41615

Speciale buis,
4 schroefgaten
(35 cm, 180°)

Art. 41632-41635

Speciale buis,
4 schroefgaten
(35 cm, 90°)

Art. 41532-41535

Speciale buis,
3 schroefgaten
(35 cm, 135°)

Art. 40532-40535

Speciale gebogen buis
3 schroefgaten (135°)

Art. 40052-40055

Glijbanen

Gebogen glijbaan 

Art. 10020

incl. 
Art. 10023
Art. 10034
Art. 10024

Gebogen glijbaan 

Art. 10023

Frame gebogen glijbaan 

Art. 10024

incl.
Art. 10025

Glijbaanschroef

Schroevenset
(Modulaire glijbaan)

Art. 10013

Schroevenset
(Gebogen glijbaan)

Art. 10025

Glijbaanschroef

Art. 00623

Conische glijbaanschroef

Art. 00630
Tussenstuk

Art. 00625

Frame gebogen glijbaan 

135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°
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Wielen

Multiwiel

Art. 
00852-00855

Bearing voor multiwiel

Art. 00501

Stuurslot voor multiwiel

Art. 00835

Riem voor multiwiel en
drijvend wiel 

Art. 00895

Rolwieltje

Art. 00451

Rolwieltje set

Art. 00008

Adapter voor rolwieltje

Art. 00471

Offroad wiel

Art. 00801

Stuurslot voor terreinfi ets

Art. 00815

11. Onderdelen

Speciale onderdelen (zwembad)

Zwembaddop 
(Ø 35 mm)

Art. 00019

Zwembaddop 
(Ø 48 mm)

Art. 00020

Aluminiumprofi el 

(75 cm)

Art. 40276

Aluminiumprofi el connector

Art. 40274

Textiel en netten

Rondtextiel  

Art. 00363

Daktextiel  

Art. 00353

Daktextiel (ballenbad)

Art. 00010

Daktextiel 
(babyballenbad)

Art. 00011

Daktextiel 
(relaxatiekamer)

Art. 11031

Opbergzak textiel  

Art. 00383

Zwembad
Folie klein
zwembad 

Art. 10012

Afmetingen Folie klein: 125 x 85 x 25 
cm

Folie 
zwembad 
groot 

Art. 10022

Afmetingen Folie groot: 165 x 125 x 45 
cm

Folie 
zwembad XXL 

Art. 10032

Afmetingen Folie XXL: 245  x 125 x 45 
cm

Afdekzeil zwembad 
klein 

Art. 10219

Afdekzeil zwembad 
groot

Art. 10220

Afdekzeil zwembad 
XXL 

Art. 10221
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Speciale onderdelen

Acrylglas paneel

(40 x 40 cm)

Art. 00359

Acrylglas paneel
(Geblazen glijbaan)

Art. 00369

Acrylglas paneel 
(Modulaire en
gebogen glijbaan)

Art. 00368

Paneel voor naast
plexiglas (1 zijde)

Art. 00342-00345

Paneel voor naast
plexiglas (2 zijden)

Art. 00392-00395

Paneel voor naast houten 
hek (1 zijde, rechts)

Art. 00312-00315

Paneel voor naast houten 
hek (1 zijde, links)

Art. 00322-00325

Paneel voor naast houten 
hek (2 zijden)

Art. 00332-00335

Houten hek

(55 x 75 cm) 

Art. 
00552-00555

Textiel en netten

Net (ballenbad)

Art. 10233

Net 
(babyballenbad) 

Art. 10232

Net (QUADRO CUBE) 

Art. 10218

Net (Play-Island 1)

Art. 10211

Net (goal) 

Art. 10223

Tent zeil

Art. 10030

Klimnet 
(115 x 35 cm)

Art. 10224

Bodemverankering

Bodemverankering

Art. 10330

Veiligheidsklem
(bodemverankering)

Art. 10340

(bodemverankering)(bodemverankering)

11. Onderdelen

Speciale schroeven  
Netklem

Art. 00663
VIP schroef

Art. 25605

chroef voor plexiglas

Art. 40640

Schroef voor display

(14 mm)

Art. 00673
Schroef voor display

(24 mm)

Art. 00683
Schroefscharnier

Art. 00940
Veiligheidsklem

Art. 00034

Speciale onderdelen

Ballen
500 st 

Art. 12600

Quadro opbergzak

Art. 10240

Kabelbinder

Art. 00666

Multimedia CD ROM

Art. 90610

UNIMOBIL 230 Onderdelen, Art. 230 00 - compatibel met BEGINNER, MY FIRST   
  QUADRO, STARTER, BASIC, ADVANCED en YOUNGSTER 
DUOMOBIL 467 Onderdelen, Art. 250 00 - compatibel met BEGINNER, MY FIRST   
  QUADRO, STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED,  
  YOUNGSTER, EXPERT, GENIUS, KIT 1, KIT2 en ULTIMATE

1:5

Ee
nv

ou
dig

e montage

QUADRO in kleinschali
g

1:
5

zonder schroeven

mini QUADRO
QUADRO in het klein –  ontwerpen, recreëren, spelen 

Touchscreen computer 
met software

Art. 50111
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Ontwerp je eigen 
Quadro bouwwerk !

Gebruik de verschillende 
functies om een volledig beeld 

van je Quadroontwerp te krijgen !

QUADRO DER GROSSBAUKASTEN
Buxtehuder Str. 112 | 21073 Hamburg | Germany
Tel. +49 40 79 00 50 80 | Fax +49 40 52 98 23 32
info@quadroworld.com | www.quadroworld.com

Download via
www.QUADROWORLD.com

Met een enkele klik op de onderdelen lijst 
weet u snel welke Quadro onderdelen je 
nodig hebt voor je bouwwerk te maken !
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