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Cloeziana speeltorens

De speeltorens van cloeziana zijn in 
het oog springende elementen op de 
speelplaats. Door de lange kaarsrechte 
sterke stammen is het mogelijk de 
torens meters in de lucht te laten rijzen. 
De torens staan vaak aan de basis van 
verbindingen met diverse speeltoestellen, 
zoals klimnetten, glijbanen en 
uitkijkplateaus. 

Cloeziana Snelgroeiend en betaalbaar plantage hardhout

Cloeziana rondhout met hoge natuurlijke duurzaamheid
Cloeziana van IJreka is afkomstig uit duurzaam beheerde plantage bossen in 
Afrika. De houtsoort is oorspronkelijk afkomstig uit het Gympie District in 
Zuid-Oost Australië en wordt vanaf ongeveer 1915 in Zuid Afrika in plantages 
aangeplant. De bomen groeien relatief snel waardoor de opbrengst per hectare 
relatief hoog is en ze in staat zijn om snel CO2 vast te leggen. Cloeziana wordt 
geproduceerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship 
Counsil (FSC). Alle schakels in de handelsketen zijn door onafhankelijke instanties 
gecertificeerd zodat het bos behouden blijft. 

Een sterke rechte stam met een lange levensduur
Producten van cloeziana voldoen aan de eisen van duurzaamheidsklasse I. Dit 
betekent dat het kernhout nog goed is na meer dan 25 jaar in contact met 
de grond. Daarnaast voldoet cloeziana van IJreka minimaal aan de eisen van 
sterkteklasse D50. De hoge natuurlijke duurzaamheid en sterkte maakt cloeziana 
een goed alternatief voor andere (sub-)tropische hardhoutsoorten en voor staal 
of kunststof. Een kaarsrechte stam, cilindrische vorm, nauwelijks zijtakken op 
de eerste 20 meter en weinig verloop maken cloeziana uitstekend geschikt als 
onderdeel van speeltoestellen.

Gunstig in prijs en breed toepasbaar
Cloeziana is uitstekend te combineren met de meer 
speelse uitstraling van robinia of juist met kleurrijke 
stalen elementen. Hiermee ontvangt u hoogwaardige 
speelelementen welke weinig tot geen onderhoud 
nodig zijn. 
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IJreka Speelomgevingen ontwerpt en produceert speelelementen voor in de openbare ruimte met hout als toonaangevend materiaal.
Als speelspecialist onderscheiden wij ons in het bieden van maatwerkoplossingen van klein tot groot. Dit sluit aan bij de werkwijzen 

van de zusterbedrijven Foreco in Dalfsen en Foreco Houtconstructies in Noordeloos. 
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