


BIJ THE MAKR GROUP EN WATERPLAY DRAAIT alles om blijdschap, plezier en een dagelijkse 
dosis lol terwijl we ons bezighouden met onze serieuze werkzaamheden. Wij geloven 
dat deze combinatie ons helpt ons werk beter te doen. Als u ons belt, staan we voor 
u klaar. Als u met ons lacht, lachen we met u mee, omdat dat de manier is waarop 
we zakendoen. Als u de voorkeur geeft aan een pak met stropdas en een zakelijke 
mentaliteit, moet u waarschijnlijk niet bij ons zijn. U zult echter moeite moeten doen 
om een meer toegewijde, bekwame, professionele groep mensen te vinden waarin u uw 
tijd investeert.

Bij het plannen van een splash pad moet u met een hoop dingen rekening 
houden. Gelukkig weet Waterplay alles over spelen met water. We staan 
voor u klaar om u te ondersteunen.

We vinden duurzaamheid belangrijk, zowel wat betreft de producten als de 
relaties die we ontwikkelen. Wanneer u besluit met Waterplay in zee te gaan, 
staat er een team achter u waarop u jarenlang kunt vertrouwen. Van de 
eerste planning tot de installatie en het lopende onderhoud: we staan voor 
u klaar. Geen splash pad-project is ons te groot.

Spelen met water doet 
u met Waterplay   !
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vrijstaande
speeltuinfonteinen

en speelfontein
activity towers

parkvoorzieningen
lazy riversnieT 

zo

waterbeheeroplossingen
Santo Domingo Country Club, DOMINICAANSE REPUBLIEK



STEDELIJKE GEBIEDEN

PARKEN

openbare zwembaden
pierenbaden

OPENBARE RUIMTES

GEMEENTENWATERFACILITEITEN

VAKANTIEPARKEN

campings

woningbouwprojecten

entertainmentcentra

waterparken
HOTELS EN RESORTS

CRUISESCHEPEN

WINKELCENTRA

COMMERCIEEL

maak uw ruimte levendiger en trek meer bezoekers 
aan met inclusieve speelmogelijkheden voor iedereen.

doe mee aan de actie



• Gefaseerde installatie 
• Strategische uitbreidingen 
• Voortdurend onderhoud 
• Toekomstige vernieuwingen 

uw  
ondersteuning
WE STAAN VOOR U KLAAR tijdens 
elke fase van uw project.

4. VISUALISATIE 
en schetsen

3. in kaart brengen 
van de levenscyclus

1. EERSTE PLANNING
Werk met ons team samen 
om de belangrijkste 
succescriteria voor uw 
project vast te stellen.

In samenwerking met 
ons creatieve team 
maakt u 2D-lay-outs 
met 3D-weergaven die 
uw projectontwerp tot 
leven brengen.

6. verzending en 
installatie
Maak met de hulp van onze 
installatie- en product-
ondersteuningsteams snel 
uw ruimte gebruiksklaar. 

7. onderhoud en 
ontwikkeling
Wij zijn er om u te helpen 
met lopend onderhoud, 
onderdelen, vernieuwingen, 
uitbreidingen en alle vragen 
daartussenin.

2. concept
ontwikkeling 
en Inspiratie
We hebben dit eerder 
gedaan, dus laten we 
wat ideeën uitwerken. 

5. voorstellen, 
subsidies en 
Fondsenwerving
Wij hebben een team dat 
zich bezighoudt met het 
ontwikkelen van voorstellen, 
het vinden van subsidies en 
het bieden van oplossingen 
voor de fondsenwerving 
voor uw project!



Mega splashes
bouw een feestje met een paar 

All Seasons Holiday Park, AUSTRALIË

Maak het waterbeest in U los!
Soms is alleen de grootste plons goed genoeg. 
Maak uw aankomende waterproject extra 
spectaculair met een van de torenhoge mega 
splashes van Waterplay. JOEPIE!

Dit enorme, vijf meter hoge monster 
zorgt voor een spectaculaire plons!

ontdek meer mega 
splashes op waterplay.com

THE mega soaker

beach ball 
soaker

Bigtop
Soaker

Ladybug
Soaker

Sky 
soaker



wezens
Wie zegt dat u niet kunt spetteren met een 
meermonster, een giraffe of een kangoeroe?! 
Van schattig en pluizig tot stekelig en geschubd: 
deze vreemde, sproeiende wezens zullen 
waterliefhebbers het hoofd op hol brengen!

en eigenzinnige metgezellen toe

voeg een paar ongewone

ontdek meer wezens op 
waterplay.com

Apex Center, Colorado, 
Verenigde Staten

froggieo

sparx

ogo

ANTS

raccoon

gerome critter



Kanonnen
Kanonnen in alle vormen en maten,  
zodat iedereen kan spelen!

doe uw zwembril maar op, want het is tijd  
voor een watergevecht!

zet uw beste beentje voor met

PARC de loisirs du lac de l’Uby 
Cazaubon, FRANKRIJK

ontdek meer kanonnen op 
waterplay.com

splash blaster

team blaster

surf cannon

wobbly 
cannon

carronade

splash 
blaster

team blaster



kleine splashes
Bescheiden, maar krachtig

voor kleine waterratten
Waterplezier in een perfect speelformaat voor 
kleintjes. Draai, spuit, spetter en dompel u onder 
in boeiend, praktisch, vertrouwenwekkend 
spel. Kleine splashes maken voor kleine 
waterplayers een wereld van verschil. 
Laat ze lekker spelen!

aanpasbaar

ontdek meer kleine splashes 
op waterplay.com

lily pad

spinny squirt

funguys
magnifeye

u.s.o

BLOW FISH



spinny things
loop-dee-loops en

leun maar achterover, want we hebben nieuws voor u!
U kunt links, rechts, erop of eronder 
gaan. Waterplay biedt ontelbare actieve 
speelfuncties die de zintuigen prikkelen. 
Ga met een groep of alleen en geniet van 
deze sproeiers en splashes!

Symbio Wildlife Park  
Helensburgh, AUSTRALIË

ontdek meer splashes 
op waterplay.com

blue 
bottle

spin 
sprays

archie

sneaky 
soakers

spray 
tunnels



Speelsystemen
Een avontuur vol actie voor nieuwsgierige waterplayers die 
lol willen hebben met de verschillende manieren waarop 
water beweegt! Deze fascinerende waterkanalen zijn 
gemaakt voor alle leeftijden en vaardigheden, en hebben 
allerlei uitdagende, beweegbare stuwen, waarvoor u uw 
hersenen moet gebruiken.

Newton Swimming Pool & Splash Pad 
North Carolina, Verenigde Staten

blokkeren, richten, spetteren, draaien!

ontdek meer speelsystemen 
op waterplay.com

Discovery stream
waterfall 3



grondsproeiers
duik erin en beleef plezier!

breng elke ruimte tot leven met speelfonteinen
Geef uw splash pad of stedelijke ruimte invulling op 
een manier die zowel architectonisch als speels is. 
Van torenhoge sproeiers en nevelstralen tot flexibele 
springkussens, sproeirotsen en ledlichtjes: wij beloven 
dat onze speelfonteinen uw ruimte naar een hoger 
niveau zullen tillen. 

ontdek meer fonteinen op waterplay.com

stones

the original puddle

doughnut

monster 5



activity towers
zwevend en avontuurlijk

houd ze urenlang actief en geamuseerd

scan voor meer 
informatie:

Bent u ergens naar op zoek om het grote publiek aan 
te trekken? Activity Towers vormen een meeslepende 
attractie boordevol interactief speelplezier. 
Deze verhoogde bouwwerken hebben alles in huis, 
van aanpasbare voetafdrukken in alle maten tot 
watertoestellen en -glijbanen.

H2O’Brien Pool  
Colorado, Verenigde Staten



ONTDEKKEN

VANAF 2 JAAR 
VAN PEUTERS TOT 
ERVAREN SPELERS

VERKENNEN

VANAF 2 JAAR 
VAN PEUTERS TOT 
ERVAREN SPELERS

MINI'S

VANAF 2 JAAR 
VAN PEUTERS TOT 
ERVAREN SPELERS

AVONTUUR

VANAF 4 JAAR

Activity Towers van Waterplay 
zijn verkrijgbaar in onder meer 
een gelijkvloerse versie of met 
schuine ingangen en kunnen 
overal worden geïnstalleerd. 
Voeg meer plezier toe aan een 
bestaande wateruitrusting, knap 
een verouderde ruimte op of 
bouw iets geheel nieuws. 

Ons deskundige team staat 
klaar om een toren te bouwen 
die bij uw unieke ruimte past.

Door een Activity Tower aan uw 
speelruimte toe te voegen, creëert 
u een prikkelend en uitdagend 
wateravontuur voor waterplayers van 
alle leeftijden en bekwaamheden. Laat 
kinderen op hun eigen fantasierijke, 
speelse manier verkennen, uitproberen 
en ontdekken. 

gemaakt voor 
elke ruimte!
beschikbaar 
in honderden 
aanpasbare opties

ontdek meer activity towers op 
waterplay.com

Club Med, SEYCHELLEN

Frank J Thornton YMCA Aquatic Center , Virginia, Verenigde Staten



lazy rivers
niet zo

breng het avontuur naar een hogere versnelling!
Van lazy tot levendig: met deze watertoestellen 
tovert u uw lazy rivers om in speelse attracties waar 
bezoekers geen genoeg van krijgen! Maak van uw 
traditionele lazy river een spannend avontuur!

Yakima Valley 
YMCA, Washington, 

Verenigde Staten

ontdek meer lazy river-toestellen op waterplay.com

grasslands

activity tower



verwisselen

dek het af

faseer het

TM

installeren
verwijderen

erop 

tikken

waterbeheer
water is een kostbaar goed, verspil het niet!
Bij het ontwerpen en bouwen van uw splash pad is het belangrijk om te 
weten wat er met het water gebeurt dat het toestel gebruikt. Ga samen 
met Waterplay op zoek naar de beste oplossing voor uw ruimte.

activatoren
regelaars 
spruitstukken
kiosken en nog veel meer…

WATERACTIVERING 
OP AFROEP

gebruiksvriendelijk, vandalismebestendig en 
flushtograde montagesysteem
playPHASE™ en playCONNECT™ maken het hebben van een 
splash pad ontzettend EENVOUDIG! Eenvoudig te installeren, 
eenvoudig te onderhouden en eenvoudig te verplaatsen 
en te vervangen toestellen voor toekomstige vernieuwingen.

scan voor 
meer informatie:

WATERACTIVERING 
OP AFROEP

playPHAsE
& playconnect

TM

TM

www.waterplay.com



www.waterplay.com

scan voor meer 
informatie:

park-
faciliteiten
blijf langer. speel langer.

Geweldige parken hebben fantastische 
voorzieningen die van een ruimte een plek 
maken. Een plek waar mensen samenkomen, 
ontspannen en plezier beleven. Een plek 
waar mensen de dag doorbrengen met hun 
familie, vrienden en anderen ontmoeten. 
Een plek waar u alles vindt wat u nodig hebt.

zelfreinigende 
openbare toiletten 
speelse zitplaatsen
Bekleding
Schaduw

www.waterplay.com



www.waterplay.com

Laten we iets 
geweldigs 
maken!

A F R I K A    |    A Z I Ë    |    AU S T R A L I Ë    |    E U R O PA    |    N O O R D - A M E R I K A    |    Z U I D - A M E R I K A 

MAKR Group + waterplay 
Mission Control

805 Crowley Avenue Kelowna, 
BC V1Y 7G6 Canada

Algemene vragen
info@waterplay.com

Noord-Amerika
1.888.890.MAKR 
Internationaal
+1.250 712.3393

Naast een team van vakkundige 
dealers over de hele wereld heeft 
Waterplay lokale kantoren door 
heel NoordAmerika.

We staan voor u klaar!waterplay.com



Vind ons:

MAKR Group + Waterplay 
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canada

Algemene vragen
info@waterplay.com

Noord-Amerika
1.888.890.MAKR 
Internationaal
+1.250.712.3393

Copyright © 2022 Waterplay® Solutions Corp. Alle rechten voorbehouden

We zijn een groep van MAKR en ons doel, onze 
gezamenlijke ambitie, is om gemeenschappen 
met elkaar te verbinden door middel van spel 
en sociale ervaringen. We doen dat via de groep 
bedrijven waar MAKR Group uit bestaat:

Hoewel we maar een klein stukje 
van een grotere puzzel vormen, 
is dat stukje wel heel belangrijk.

Gedrukt in Canada op gerecycled materiaal

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

waterplay.com


