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WATERGAMES & MORE

Wij vinden water het
mooist denkbare speelgoed!
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Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen
op een zorgeloze, veilige en speelse manier te
laten genieten van water. Van waterspeelplaatsen
en opblaasbare parcoursen tot interactieve
waterglijbanen: Watergames & More heeft een
spannende waterattractie voor iedere locatie en
elk budget!
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, veiligheid
en duurzaamheid. Je bent bij ons dan ook
verzekerd van een veilige waterattractie die
jarenlang meegaat. Kwaliteit vind je ook terug in
onze service. We vinden het belangrijk om je zoveel
mogelijk te ontzorgen, van ontwerp tot onderhoud.
En uiteraard verliezen we je doelgroep nooit uit het
oog. We blijven voortdurend innoveren, zodat we je
doelgroep kunnen blijven verrassen. Uiteindelijk wil
je immers vooral enthousiaste gasten!
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INTERACTIEVE
WATERSPEELPLAATSEN
VAN WATERPLAY
Geschikt voor

Eindeloze mogelijkheden
De speeltoestellen en -structuren van Waterplay®
zijn modulair en kunnen dus eenvoudig gecombineerd
worden. Dankzij de keuze uit honderden speelobjecten,
fonteinen, waterbogen en volledige speeleilanden
zijn de mogelijkheden dan ook eindeloos: van enkele
fonteintjes in een peuterbad tot een interactieve
waterspeeltuin met glijbanen, waterkanonnen en
spelelementen. De Spray Parks en Slide Activity
Centers kunnen bovendien volledig worden afgestemd
op het thema van jouw locatie.

Zwembaden
Openbare ruimte
Campings, bungalowparken en hotels
(Binnen)speeltuinen en recreatieparken
Kinderdagverblijven en zorginstellingen

Pluspunten
Voor iedere locatie en elk budget
Volledig naar wens samen te stellen
Ook geschikt voor bestaande bassins
Hoogwaardige kwaliteit
Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
25 jaar garantie
Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

Investering voor de toekomst

Spray Parks &
Slide Activity Centers

De aantrekkingskracht van Spray Parks en Slide
Activity Centers zorgt ervoor dat je bezoekers steeds
terug willen komen. In combinatie met hun kwaliteit
en duurzaamheid vormen de speeltoestellen en
-structuren van Waterplay® dan ook investeringen
die zichzelf zeker terugbetalen!

Meer informatie?
Meer informatie over onze interactieve
Spray Parks? Neem contact op via
info@watergamesandmore.com
of via +31 (0) 629 55 66 62.

De interactieve Spray Parks en Slide Activity Centers van Waterplay® bieden eindeloos
veel speelplezier. Door speeltoestellen, volledige speelstructuren of een combinatie
hiervan op een vlakke vloer te plaatsen - waarbij het water direct wordt afgevoerd
- ontstaat een aantrekkelijke en veilige waterspeeltuin voor alle leeftijden. De speel
toestellen en -structuren kunnen ook in een (bestaand) bassin worden geplaatst.
Zo verandert je zwembad razendsnel in een spetterend Spray Park of Slide Activity Center!
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WATERGLIJBANEN
VAN GOH20

Stel je eens voor...
GoH20 Interactive
Een ritje in de waterglijbaan verandert in een
sensationele reis met de spectaculaire interactieve
elementen van GoH20 Interactive. De keuze is
reusachtig: van een tijdregistratiesysteem en een
koppeling met social media tot een interactief
spel met touch points. Doordat je klanten steeds
weer nieuwe verrassingen ontdekken, is de
aantrekkingskracht van een interactieve waterglijbaan
enorm. Je bezoekers blijven terugkomen!

Pluspunten

Waterglijbanen
GoH20 biedt spetterende waterglijbanen voor iedere
locatie en elk budget. Dankzij de toevoeging van special
effects, interactieve elementen en technische snufjes
verandert ieder ritje in de waterglijbaan in een sensationele reis. En dat tegen stevig concurrerende prijzen!
Die aantrekkelijke prijzen doen uiteraard geen afbreuk
aan de kwaliteit van de waterglijbanen. In tegendeel:
GoH20 werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen

Voor elk wat wils
GoH20 biedt waterglijbanen voor
iedere locatie en elk budget: van een
kleine waterglijbaan in een peuterbad
tot een spectaculaire waterglijbaan
met metershoge vrije val - en alles
daartussenin. De mogelijkheden zijn
eindeloos! Maar er is meer. De water
glijbanen van GoH20 worden namelijk
volledig op je wensen afgestemd. Een
afwerking die aansluit bij het thema
van je zwembad? Een combinatie van
meerdere waterglijbanen? Wij denken
graag met je mee!

Grote aantrekkingskracht op bezoekers
Spectaculaire effecten
Voor iedere locatie en elk budget
Volledig naar wens samen te stellen
Hoogwaardige kwaliteit
Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
Volledige ontzorging dankzij turn-key oplevering

Bij de ingang van de waterglijbaan selecteer je op
een touchscreen jouw favoriete thema, om vervolgens
tijdens het glijden overweldigd te worden door de
unieke licht- en geluidseffecten die bij dit thema
horen. In de waterglijbaan lichten sensoren op. Voor
elke keer dat het je lukt om op zo’n sensor te drukken,
gaat er een seconde van je eindtijd af. En dat is
belangrijk, want glijden wordt met GoH20 Interactive
ook een spannende wedstrijd! Op het moment dat je
verbluft uit de glijbaan stapt, zie je namelijk op een
display je eindtijd staan. En daarmee is de strijd om
de snelste tijd begonnen! Op een scherm verschijnt
bovendien je actiefoto, die je naar jezelf kunt mailen
of onmiddellijk kunt delen op social media.

Meer informatie?
Meer informatie over onze
waterglijbanen? Neem contact op via
info@watergamesandmore.com
of via +31 (0) 629 55 66 62.

die g
 arant staan voor vele jaren onbezorgd waterplezier!
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OPBLAASBARE
SPEELOBJECTEN
VAN AQUAGLIDE
Geschikt voor:
Modulaire opbouw
De opblaasbare elementen van Aquaglide zijn speciaal
ontwikkeld voor intensief gebruik in commercieel
zwemwater. De verschillende onderdelen kunnen heel
eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld, zodat je snel
een uitdagend parcours opbouwt. Bovendien creëer
je gemakkelijk een ander parcours door simpelweg de
volgorde van de elementen aan te passen.

Uitstekende investering

Opblaasbare speelobjecten

Dankzij het veelzijdige assortiment van Aquaglide
is een waterparcours voor elk denkbaar budget te
realiseren. Dankzij hun superieure kwaliteit hebben
de producten van Aquaglide een lange levensduur. In
combinatie met hun lage aanschafkosten en grote
aantrekkingskracht op bezoekers ben je met Aquaglide
dan ook verzekerd van een uitstekende investering
waarmee je jouw gasten jarenlang kunt blijven
verrassen!

Binnenbaden
Buitenbaden
Natuurwater

Pluspunten
Lage aanschafkosten
Lange levensduur
Volledig naar wens samen te stellen
Hoogwaardige kwaliteit
3 jaar fabrieksgarantie
Volledig gebruiksklaar geleverd

Meer informatie?
Meer informatie over onze opblaasbare
speelobjecten? Neem contact op via
info@watergamesandmore.com
of via +31 (0) 629 55 66 62.

Met de opblaasbare speelobjecten van Aquaglide bouw je snel en eenvoudig een
spectaculair parcours op het water. Door verschillende opblaasbare elementen
- van trampoline tot glijbaan - aan elkaar te koppelen, verandert elk zwemwater
razendsnel in een sensationeel waterparadijs, zónder een grote en kostbare ingreep.
Een aantrekkelijke attractie voor een beperkt budget!
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MAATWERK

De mogelijkheden zijn eindeloos
Maatwerk
Ons streven is om zoveel mogelijk mensen op
een zorgeloze, veilige en speelse manier te laten
genieten van water. Daarom bieden we aantrekkelijke
waterattracties voor iedere locatie en elk budget. Maar
we gaan nog een stapje verder. We denken namelijk tot
in de puntjes met je mee over de beste manieren om
meerwaarde te creëeren voor jouw doelgroep.
Zo komen we samen tot een optimaal resultaat!

Al onze waterspeelplaatsen, waterspeelstructuren,
waterglijbanen en opblaasbare speelobjecten kunnen
volledig op maat worden gemaakt. Daarnaast kun
je bij ons ook terecht voor interactieve fonteinen
en klimwanden voor zwembaden. Heb je bijzondere
wensen? Wil je bijvoorbeeld meerdere attracties met
elkaar combineren of je project rondom een bepaald
thema laten vormgeven? Alles is mogelijk. Wij denken
graag met je mee over de oplossing die aansluit op
jouw wensen!

Meer informatie
over de mogelijkheden?
Neem contact op via info@
watergamesandmore.com
of via
+31 (0) 629 55 66 62.
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TOTAALPROJECTEN

Highest quality aqua fun!

Bij Watergames & More ontzorgen we je zoveel
mogelijk. Dat begint met uitgebreid advies, waardoor
je tijdens iedere stap in het project precies weet
waar je aan toe bent. Indien gewenst leveren we je
project vervolgens volledig turnkey op. Wij nemen je
de volledige realisatie van het project uit handen door

onder meer de bouwkundige en installatietechnische
werkzaamheden uit te voeren. Onze projectmanager
zorgt er op locatie voor dat deze werkzaamheden goed
verlopen. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten de
landsgrenzen.

Vakantiepark De Krim, Texel

Molecaten Bospad Hoeven, Hoeven

Camping De Boomgaard, Westkapelle

www.watergamesandmore.com
10

11

ONDERHOUD
& SERVICE

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 waterattractie. Tijdens dit onderhoud wordt
de attractie gecontroleerd en worden eventuele schades
hersteld. Zo ben je met Watergames & More verzekerd van
onderhoud en service van de hoogste kwaliteit.

CONTACT
Watergames & More B.V.
Argonstraat 86
2718 SN Zoetermeer
T: +31 (0)6 29 55 66 62
KvK: 29047299
BTW: NL001075937B01
www.watergamesandmore.com

facebook.com/watergamesandmore

twitter.com/watergames_more

www.watergamesandmore.com
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