
1

WATERGLIJBANEN
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GOH20
GoH2O biedt je het beste van twee werelden! Het merk 

combineert de creativiteit en innovatiedrang van een 

nieuwe speler op de markt met de betrouwbaarheid en 

kwaliteit van een gevestigde naam. GoH2O is namelijk het 

gloednieuwe merk van Watergames & More, al jarenlang 

dé specialist in waterrecreatie van de allerhoogste 

kwaliteit. Op zoek naar een spectaculaire, hoogwaardige 

en duurzame waterglijbaan voor een concurrerende 

prijs? Maak kennis met GoH2O! 
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GoH2O ontwikkelt waterglijbanen op maat voor iedere 

locatie en elk budget. Beleving staat daarbij altijd 

centraal. Niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor 

jou als klant. 

PLUSPUNTEN VOOR DE EINDGEBRUIKER  

De glijbanen van GoH2O zijn uitdagend, razendsnel en 

bevatten spectaculaire licht- en geluidseffecten. Dat 

maakt glijden op een waterglijbaan van GoH2O een echt 

avontuur! Pijnlijke overgangen zijn daarbij verleden tijd, 

want de glijbanen zijn naadloos. GoH2O biedt héél veel 

plezier voor elke doelgroep! 

PLUSPUNTEN VOOR JOU 

GoH2O ontzorgt je volledig. Wanneer je kiest voor een 

waterglijbaan van GoH2O regelen wij dan ook alles: van 

het plaatsen van een waterinstallatie en eventuele extra 

fundering tot de turnkey-oplevering van de glijbaan. En 

dat tegen stevig concurrerende prijzen! Uiteraard doen 

die aantrekkelijke prijzen geen afbreuk aan de kwaliteit 

van onze glijbanen. In tegendeel: GoH2O werkt met 

polyester van zeer hoge kwaliteit, waardoor onze glijbanen 

minder onderhoud nodig hebben en langer meegaan. Dit 

wordt versterkt door het feit dat onze glijbanen vrij zijn 

van onhygiënische en onderhoudsgevoelige zijnaden. 

Bovendien leveren we maatwerk. Wat je wensen ook zijn: 

wij zorgen dat ze werkelijkheid worden! 

DE PLUSPUNTEN VAN GOH2O:

• Turnkey-oplevering

• Voor elke locatie en ieder budget 

• Volledig naar wens samen te stellen

• Hoogwaardige kwaliteit 

• Onderhoudsvriendelijk en duurzaam

• Spectaculaire licht- en geluidseffecten 
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VOYAGER

Snel, spannend en spectaculair: de 

GoH2O Voyager heeft het allemaal! 

Deze extreme waterglijbaan kan 

worden bedwongen in een raft of 

op een mat en kan door meerdere 

mensen tegelijk worden gebruikt. De 

GoH2O Voyager is verkrijgbaar als 

buis en als halve buis, met een platte 

of een halfronde bodem. Voor nóg 

meer aantrekkingskracht kunnen 

special effects aan de glijbaan worden 

toegevoegd, zoals glas-in-lood, LED-

verlichting, muziek en een heerlijke geur. 

Waterglijbaan 

Droge glijbaan   

Dikte van buis 1400 mm

Dikte van halve buis 1400, 2400/ 
1400 mm

Maximale helling  8%

Maximale gemiddelde snelheid 4 m/s

Waterstroom  120 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede

Waterglijbaan 

Droge glijbaan   

Dikte van buis 800 of 1000 mm

Dikte van halve buis 1000 mm

Maximale helling  13%

Maximale gemiddelde snelheid   5 m/s

Waterstroom  120 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

CHALLENGER

De GoH2O Challenger is de meest 

populaire waterglijbaan voor jonge én 

oudere gebruikers. De glijbaan kan 

worden uitgerust met uiteenlopende 

special effects, zodat de gebruiker 

na iedere bocht een nieuwe 

verrassing ontdekt. Zo verander je een 

standaard GoH2O Challenger in een 

spannend zwart gat, een kleurrijke en 

betoverende spiraal of een sfeervolle 

en mysterieuze glijbaan met glas-in-

lood en geluidseffecten. 

Doorsnede

Ook verkrijgbaar in staal en als Light RTM geproduceerd Ook verkrijgbaar in staal en als Light RTM geproduceerd
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Waterglijbaan  

Droge glijbaan  

Dikte van buis 800 mm

Dikte van halve buis 1000 mm

Maximale helling  20%

Maximale gemiddelde snelheid  10 m/s

Waterstroom  90 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave 

Special effects 

Doorzichtige elementen 

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Waterglijbaan 

Droge glijbaan   

Dikte van buis 800 mm

Dikte van halve buis 1000 mm

Maximale helling  13%

Maximale gemiddelde snelheid 20 m/s

Waterstroom  90 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

SPEEDRIDER THRILLSEEKER

Een ritje in de GoH2O SpeedRider 

levert gegarandeerd een flinke dosis 

adrenaline op! Deze waterglijbaan 

is namelijk extreem stijl en snel: in 

slechts een paar seconden ben je 

beneden. Daarmee is de glijbaan 

perfect voor durfals. Omdat de 

GoH2O SpeedRider zo snel is kunnen 

er veel mensen gebruik van maken. 

Door effecten toe te voegen - zoals 

lichtflitsen en muziek - wordt de 

glijbaan nóg spectaculairder. 

De GoH2O ThrillSeeker is onze 

meest extreme glijbaan. Hij is dan 

ook alleen geschikt voor gebruikers 

die bovengemiddeld dapper zijn. 

Desondanks is de glijbaan enorm 

populair. De GoH2O ThrillSeeker is 

vooral spectaculair vanwege zijn hoge 

snelheid. Hoe hoger het startpunt, hoe 

spannender de rit! 

Doorsnede Doorsnede

Ook verkrijgbaar in staal en als Light RTM geproduceerd Ook verkrijgbaar in staal en als Light RTM geproduceerd
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SUPERSLIDER

De GoH2O SuperSlider is erg geliefd 

bij waterparken. Wat is er immers 

leuker dan naast elkaar naar beneden 

glijden? De lengte van de glijbaan 

en het aantal hobbels vergroten het 

plezier. En hoe meer banen, hoe groter 

de strijd! Om sneller te gaan kun je een 

mat gebruiken: je glijdt dan net als een 

surfer over de wateroppervlakte.

Waterglijbaan  

Droge glijbaan   

Dikte van buis 760 mm

Maximale helling  20%

Maximale gemiddelde snelheid  10 m/s

Waterstroom  30 m3/h/track

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave 

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede

WAVERIDER

De GoH2O WaveRider is waarschijnlijk 

de oudste en meest gewaardeerde 

glijbaan in openbare zwembaden. Niet 

gek, want met deze glijbaan kun je met 

een groep vrienden of familie tegelijk 

naar beneden glijden. Omdat de 

GoH2O WaveRider open en veilig is, is 

hij ook erg geschikt voor gezinnen met 

(jonge) kinderen. Een ideale attractie 

voor alle generaties!  

Waterglijbaan 

Droge glijbaan   

Dikte van buis 1500-5000 mm

Maximale helling  35%

Maximale gemiddelde snelheid  8 m/s

Waterstroom  30-90 m3/h

Landing Pool, catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede

Ook verkrijgbaar in staal
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SHOCKER

De GoH2O Shocker is een van de 

wildste en meest extreme glijbanen, 

die de gebruiker prikkelt en de 

aandacht trekt van de toeschouwer. 

De start is spannend en mysterieus, 

omdat je niet ziet wat er komen gaat. 

Daardoor word je extra verrast door 

de plotselinge val, die zorgt voor een 

sterke versnelling. Vervolgens glijd je 

tegen een muur omhoog. En dan

moet je weer naar beneden! Probeer 

maar eens om niet te schreeuwen in 

de GoH2O Shocker!

Waterglijbaan  

Droge glijbaan    

Dikte van buis 1400 mm

Dikte van halve buis         6000/4000 mm

Maximale helling  20°

Maximale gemiddelde snelheid 14 m/s

Waterstroom 240 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede

DAZZLER

Zin in een ervaring die je nooit meer 

vergeet? Pak dan een band of mat 

en stap in de GoH2O Dazzler! Deze 

spetterende waterglijbaan biedt 

spectaculaire mogelijkheden. Je glijdt 

omhoog tegen de wanden, terwijl je 

vol spanning wacht op het moment 

dat je in een vrije val stort. Bovendien 

wordt je tijd gemeten. Haal jij het 

snelheidsrecord? 

Waterglijbaan  

Droge glijbaan   

Dikte van buis 1400 mm

Dikte van halve buis          1,4-6 m

Maximale helling 8-9%

Maximale gemiddelde snelheid  9 m/s

Waterstroom 8 m3/h

Landing Apart bad

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede
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JIGGLER

De GoH2O Jiggler is een draaikolk van 

plezier! Je stapt eerst in een GoH2O 

Challenger waterglijbaan, die ervoor 

zorgt dat je goed versnelt. Vervolgens 

word je in de GoH2O Jiggler geslingerd, 

waar je op hoge snelheid ronddraait. 

Uiteindelijk val je door een gat in een 

zwembad. En om het nog spannender 

te maken, hebben we licht- en 

geluidseffecten toegevoegd aan de 

glijbaan. Een buitenaards spektakel! 

Waterglijbaan 

Droge glijbaan   

Dikte van buis 800 mm

Maximale helling   20%

Maximale gemiddelde snelheid  10 m/s

Waterstroom  150 m3/h

Landing Zwembad of catch unit

Tijdweergave  

Special effects 

Doorzichtige elementen  

Bodyslide 

Glijden op mat  

Glijden in band  

Doorsnede

CUSTOMIZE JE GLIJBAAN 

Een glijbaan is pas compleet als hij volledig naar smaak 

is aangepast! GoH2O biedt daarom veel losse elementen 

die aan onze glijbanen toegevoegd kunnen worden. Van 

trappen tot opvangbaden en van special effects tot 

veiligheidselementen: de mogelijkheden zijn eindeloos! 

Wij denken graag met je mee over de toevoegingen die 

jouw glijbaan helemaal af maken. 
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Type 2
ø 800 / 

ø 1000

Type 4
ø 800 / 

ø 1000

CUSTOMIZE JE GLIJBAAN 

Type 3
ø 800 / 

ø 1000

Wanneer je besluit om een waterglijbaan te laten 

plaatsen, is het belangrijk om ook te kijken naar veilige 

oplossingen voor het landen in en verlaten van de glijbaan. 

GoH2O biedt daarom verschillende catch units, die de 

gebruiker opvangen en veilig uit de glijbaan leiden. Met 

een catch unit minimaliseer je de kans dat bezoekers op 

elkaar botsen. Dankzij het ondiepe water in de catch unit 

kunnen gebruikers snel de glijbaan verlaten. We bieden 

verschillende soorten catch units, die natuurlijk volledig 

naar smaak aangepast kunnen worden. 

Type 1
ø 800 / 

ø 1000 / 

ø 1400

CATCH UNIT

Een goede trap is essentieel voor de veiligheid van de 

gebruikers én voor de uitstraling van de attractie. Daarom 

ontwerpen wij de trappen, net als de glijbanen, volledig 

op maat. De treden zijn antislip en de vormgeving wordt 

afgestemd op het thema van het zwembad. Het populairst 

zijn spiraaltrappen, die met name geschikt zijn voor 

beperkte ruimtes. Wanneer er meer ruimte beschikbaar 

is, adviseren we vaak een toren met tussenvloeren. Deze 

toren is ook geschikt voor waterglijbanen waar gebruikers 

met een mat of band af kunnen glijden. Net als onze 

glijbanen voldoen ook onze trappen uiteraard aan de 

relevante wet- en regelgeving.

• Makkelijke toegang 

• Visueel aantrekkelijk 

• Antislip

• Water druppelt niet op lagere treden 

• Groot oppervlak voor advertenties 

• Van glasvezelversterkt polyester

• Volledig in stijl van het zwembad 

• In eigen beheer geproduceerd

• Naadloze aansluiting op glijbaan 

• Volledig poedercoaten mogelijk 

  in iedere gewenste RAL-kleur  

• Volledig in stijl van het zwembad

POLYESTER TRAP STALEN TRAP

POLYESTER OF 
STALEN TRAP
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ELEKTRONISCHE SYSTEMEN 

VOLGEN VAN GEBRUIKER

Met sensoren die in de glijbaan zijn verwerkt, kunnen we de snelheid van de gebruiker 

meten en bepalen waar hij zich op dat moment bevindt. Dit vergroot de veiligheid in 

extreme glijbanen én maakt de glijbaan aantrekkelijker voor toeschouwers. 

START-STOPSYSTEEM 

Dit systeem geeft een seintje aan gebruikers wanneer ze naar beneden kunnen glijden. 

Omdat de gebruikers dankzij het start-stopsysteem ordelijk naar beneden glijden, wordt 

de veiligheid op de glijbaan vergroot. De rode en groene lichten worden in een vast tempo 

afgewisseld of worden verbonden met bewegingssensoren in de glijbaan. 

STOPWATCH

Door een stopwatch te installeren, worden gebruikers aangemoedigd om vaker van de 

glijbaan te glijden en hun toptijd te verbeteren. Dankzij de sensoren die aan het begin en 

einde van de glijbaan verstopt zijn, meten we de tijd en tonen we deze op een scorebord. 

Het bord kan ook het dag- en maandrecord laten zien.   

ACTIEFOTO’S

Wat is er leuker dan een actiefoto in een spannende glijbaan? De camera heeft een 

bewegingssensor, die reageert wanneer iemand langs de camera glijdt. Nadat de foto 

is gemaakt, wordt er een nummer aan toegekend. Vervolgens kan de gebruiker de foto 

aanschaffen. Ook kan er een koppeling met Facebook en/of Twitter worden gemaakt, 

zodat de foto’s daar gepost kunnen worden. 

Hoe wordt glijden nóg spectaculairder? GoH2O biedt veel 

verschillende elektronische systemen die het glijplezier 

nog groter maken. Wat dacht je van actiefoto’s of een bord 

waarop je snelheid wordt getoond? Met de systemen van 

GoH2O wordt je glijbaan helemaal up-to-date! Bovendien 

kunnen onze systemen worden ingezet om de veiligheid 

op glijbanen te vergroten.

CUSTOMIZE JE GLIJBAAN

ISOLATIE  

Een waterglijbaan, zeker een glijbaan die deels buiten is 

gelegen, zorgt voor veel warmte- en dus energieverlies. 

Om dit te voorkomen adviseert GoH2O om een tweede 

isolatielaag aan te brengen. Deze laag werkt zowel 

warmte- als geluidsisolerend. Dankzij de besparing op 

energiekosten betaalt deze geringe extra investering zich 

binnen enkele jaren terug.
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LED-DISPLAYS

Door LED-displays in je waterglijbaan te verwerken, kun je er teksten, afbeeldingen en 

zelfs bewegende beelden vertonen. Dit levert heel bijzondere effecten op! 

TRANSPARANTE ELEMENTEN

Hoe hoger de locatie, hoe meer indruk deze doorzichtige elementen maken! Deze 

elementen van acryl zijn transparante buizen, waardoor je een paar seconden om je 

heen kunt kijken om te zien op welke hoogte je glijdt. Een indrukwekkende ervaring! 

De aantrekkingskracht van waterglijbanen wordt 

voor een groot deel bepaald door special effects en 

technische snufjes.  Om die reden heeft GoH2O een 

groot aanbod met spectaculaire effecten die zorgen 

voor een flinke dosis adrenaline: van licht en geluid tot 

spetterend water. Nog spannender? Bekijk dan onze 

spectaculaire oplossingen met bewegingssensoren.  

Met deze sensoren kunnen we de locatie van de gebruiker 

in de glijbaan vaststellen, en hier audiovisuele effecten 

op afstemmen. Deze special effects zijn slechts het topje 

van de ijsberg. De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos. 

Al onze glijbanen zijn maatwerk, dus we denken graag 

met je mee over de beste oplossing voor jouw zwembad.  

SPECIAL EFFECTS

CUSTOMIZE JE GLIJBAAN

MULTIMEDIA (LED-VERLICHTING) 

Met LED-verlichting kun je heel eenvoudig de stijl en het thema van een waterglijbaan 

aanpassen. Met één klik verander je de glijbaan van een kleurrijke disco in een rode 

wervelende baan. Deze effecten kunnen op maat worden ontwikkeld. Daarmee is ieder 

gewenst effect mogelijk! 

DAGLICHTEFFECTEN

Door daglicht in te zetten creëer je een sprookjesachtig effect. Dit effect kan worden 

bereikt door tijdens de productiefase symbolen in de wanden van de glijbaan te 

verwerken. Wanneer er zonlicht op de glijbaan valt, ontstaat een prachtig effect. 

Natuurlijk kun je de daglichteffecten combineren met LED-verlichting.

GELUIDSEFFECTEN 

Een perfecte aanvulling op lichteffecten! Met geluiden kun je het effect van 

de verlichting benadrukken. Zo ontstaat het gevoel dat je een storm of disco 

binnenglijdt.

WATERGORDIJN

Een watergordijn geeft extra verfrissing tijdens het glijden. Je kunt de waterdruk 

aanpassen, zodat je kunt variëren tussen een zacht briesje en een waterval. 

Deze attractie kan worden geïnstalleerd in een glijbaan met een hele of halve buis, 

van zowel polyester als van roestvrij staal.  

MAATWERK

Heb je andere wensen of ben je benieuwd naar de vele opties? The sky is the limit! Laat 

je verrassen door de vele spectaculaire mogelijkheden. Onze specialisten vertellen je er 

graag meer over.

STARTELEMENT

Door een beweegbaar startplatform toe te voegen aan je glijbaan, zorg je ervoor dat je 

gebruikers flink worden opgewarmd voordat ze de glijbaan induiken. Wacht geduldig af 

terwijl de seconden worden afgeteld en het platform begint te schudden, en... START! 
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KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN 

Onze glijbanen worden gemaakt van hoogwaardig glas-

vezelversterkt polyester, dat door middel van hand lay-up  

handmatig wordt geproduceerd. Dankzij de gebruikte  

techniek zitten er geen onhygiënische en onderhouds-

gevoelige zijnaden in de buizen, waardoor de glijbanen 

minder onderhoud nodig hebben en langer meegaan.  

KWALITEIT VAN ONZE LEVERING 

We proberen je zoveel mogelijk te ontzorgen. Indien 

gewenst kunnen we onze waterglijbanen dan ook 

sleutel-klaar leveren, inclusief de bouwkundige en 

waterzijdige werkzaamheden. Dankzij onze uitgebreide 

advisering weet je als klant precies waar je aan toe 

bent. De projectmanager zorgt er op locatie voor dat de  

 

werkzaamheden goed verlopen. Wil je een buisglijbaan 

laten repareren, renoveren of vervangen? Ook daarvoor 

ben je bij GoH2O aan het juiste adres. We vertellen 

je tijdens een adviesgesprek graag meer over onze 

maatoplossingen.

KWALITEIT VAN ONZE SERVICE 

Onze ervaren servicemedewerkers zorgen ervoor dat 

je glijbaan altijd in optimale staat verkeert en dat 

onverhoopte storingen zo snel mogelijk worden verholpen. 

Doordat ons onderhoudsteam in Nederland is gevestigd, 

kunnen onze medewerkers binnen 24 uur ter plaatse zijn 

voor een reparatie. Wij zorgen voor je glijbaan, zodat jij je 

volledig kunt richten op je eigen werkzaamheden. 

KWALITEIT
Bij GoH2O staat de kwaliteit voortdurend centraal, zowel 

van onze producten als van onze dienstverlening. We 

bouwen hard aan duurzame glijbanen én duurzame 

relaties met klanten. 

Een peuterbadje is, net als een groot zwembad, niet 

compleet zonder een mooie waterglijbaan. En natuurlijk 

wil je dat ook deze glijbaan perfect aansluit bij de rest van 

je zwembad! Bij GoH2O kun je daarom ook kleine glijbanen 

volledig op maat laten maken.

Dankzij ons maatwerk zijn de mogelijkheden eindeloos! 

Wat dacht je bijvoorbeeld van een glijbaan in de vorm 

van jullie logo of mascotte? Net als onze grote glijbanen 

worden ook onze kleine waterglijbanen gemaakt van 

hoogstaand glasvezelversterkt polyester, die we in 

zeer veel RAL-kleuren kunnen leveren. Bovendien is het 

mogelijk om de glijbanen volledig te laten aansluiten 

op (bestaande) speelstructuren, platformen en muren.  

Wat je wensen ook zijn, wij zorgen ervoor dat ze 

gerealiseerd worden!

KLEINE GLIJBANEN
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CONTACT

Watergames & More B.V.

Pelmolen 3

2665 SW Bleiswijk, Nederland

Postbus 172

2665 ZK Bleiswijk, Nederland

T: +31 (0)6 29 55 66 62 

T: +31 (0)6 28 57 68 88

KvK: 29047299

BTW: NL001075937B01

GoH2O is exclusief verkrijgbaar bij:

Wij vinden het belangrijk om altijd optimale service te 

bieden. Zo hebben we een onderhoudsteam in Nederland, 

met servicemedewerkers die binnen 24 uur ter plaatse 

kunnen zijn voor een (spoed)reparatie. Daarnaast 

bieden we onderhoudscontracten aan, waarbij jaarlijks 

onderhoud wordt verricht aan je glijbaan. Tijdens dit 

onderhoud wordt de waterpomp gecontroleerd en worden 

het startelement en de catch unit gereinigd. Ook vindt er 

een controle plaats van de boutverbindingen, kitnaden 

en buizen, waarbij eventuele schades uiteraard worden 

hersteld. Wie kiest voor een glijbaan van GoH2O, is dan 

ook verzekerd van onderhoud en service van de hoogste 

kwaliteit. 

ONDERHOUD EN SERVICE
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