PRODUCT CATALOGUS
verbind de wereld
door te spelen
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verbind de wereld
door te spelen.
Het plezier om te spelen brengt mensen
en buurten samen en maakt de planeet
leefbaarder en sociaal rechtvaardig. Sluit je aan
bij de beweging die streeft naar een gezondere,
gelukkigere wereldgemeenschap door het
opwindende potentieel van spelen met water
te benutten. Voor geesten die zich ontwikkelen,
avonturiers, aankomende wereldverkenners en
iedereen die zich jong voelt.
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ERVAAR HET VERSCHIL
Uw project verdient het beste. In haar meer dan 30
jaar ervaring heeft Waterplay wereldwijd duizenden
waterspeelplaatsen helpen vormgeven. Onze ontwerptheorie
is duidelijk, onze kwaliteit is ongeëvenaard en onze producten
creëren geliefde speelruimten die de tand des tijds doorstaan.

ONS DOEL BESTAAT
UIT HET TOT STAND
BRENGEN VAN EEN
WERELDGEMEENSCHAP
DIE VERBONDEN IS
DOOR MIDDEL VAN
SPEL EN SOCIALE
ERVARINGEN.

SUPERIEURE KWALITEIT
Waterplay streeft ernaar de hoogste standaarden in de branche te leveren door
middel van de producten die wij leveren, de mensen die bij ons werken, de interne
procedures die wij hanteren en de partners en leveranciers met wie wij werken.

DESKUNDIGENTEAMS
Onze Waterplayers leiden u door het ontwerpproces en begeleiden u daarna.
Ons deskundigenteam bestaat uit onderzoeks- en ontwerpspecialisten,
ingenieurs, in-house productie en logistiek, verkoop- en marketingsupport,
on-site service en training, en projectondersteunende specialisten.

VERANTWOORDELIJKHEID
Als bedrijf dat gericht is op de gemeenschap, weten wij dat veiligheid het
allerbelangrijkste is als het gaat om de mensen van wie wij houden. Wij bij
Waterplay hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt en wij
staan pal achter al onze producten, van concept tot voltooiing en daarna.

ONZE ZORGWAARDEN
Wij geloven erin dat elke taak die wij uitvoeren uiterste Betrokkenheid verdient,
wordt benaderd vanuit de Opvatting dat alles mogelijk is, wordt gedreven
door teamwerk op basis van wederzijds Respect en bevorderlijk is voor een
omgeving waarbinnen Gelijkheid en samenwerking hoog in het vaandel staan.
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Waar We spelen
WATEROPLOSSINGEN VOOR ELKE LOCATIE:

COMMERCIEEL
wa t erp a rken

VA KA NT IEPA R KEN

W A T E RF A C ILIT E IT E N
nieuwbouwwijken

HOTELS en RESORTS
a m u se m e n t s p a r k e n

WINKELCENTRA

GEMEENTEN
PARKEN

STEDEL IJK E G E BIE DE N

openbare zwembaden
pierenbade n

OPENBARE RUIMTEN
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Ga naar www.waterplay.com voor gedetailleerde www.waterplay.com
productinformatie
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BEPROEFDE
ONTWERPFILOSOFIE
Succesvolle speelruimten hebben iets gemeen: uitzonderlijke
producten. Dankzij de unieke functies, materialen en technologieën
en de sociale ervaringen die zij stimuleren, garanderen de producten
van Waterplay dat uw project wordt gerealiseerd aan de hand van
geavanceerde ontwerpfilosofieën.

DUURZAAMHEID

INCLUSIVITEIT
Onze producten zijn zo ontworpen dat
iedereen volop kan meedoen. Met behulp
van universele ontwerpprincipes en de
veiligheidsnormen ADA en ASTM zorgen onze
producten voor interessante speelervaringen
voor alle leeftijden en vaardigheidsniveaus.
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Onze niet-toxische materialen en coatings
garanderen veiligheid voor waterspelers en
het milieu. Wij vinden het belangrijk producten
te ontwerpen met lage stroomsnelheden en
optimaal waterverbruik aan de hand van de
best practices op het gebied van activering,
sequencing en watermanagement.

ERVARING
De echte waarde van spelen komt voort uit de
ervaringen die wij opdoen. Wanneer spelen leuk,
verfrissend en spannend is voor een kind, volgt
het leren vanzelf. De producten van Waterplay
zijn gericht op samenwerken, lichamelijke
beweging, wetenschappelijke nieuwsgierigheid,
je fantasie gebruiken en uitdagingen aangaan.
Hierdoor worden de unieke ontwikkelingsfasen
van elke waterspeler ondersteund.
www.waterplay.com
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VRIJ SPELEN
Lichamen en geesten die in ontwikkeling zijn hebben vrijheid nodig om hun
vaardigheden te testen. Op basis van de filosofieën van ongestructureerd, vrij spelen
adviseren wij ruimten te creëren die niet beperkt worden door leeftijd of lichamelijke
vaardigheden, maar die zorgvuldig zijn ontworpen om waterspelers in staat te stellen
hun eigen avonturen te kiezen en hun eigen grenzen te leren kennen.
De drie actiezones van Waterplay zijn bedacht om waterspelers overal ter wereld
te inspireren, te stimuleren en energie te geven door middel van omgevingen die
specifieke speelstijlen faciliteren.

AVONTURENZONE
Grote watereffecten en
continue actie prikkelen
de zintuigen en creëren
opwinding

VERKENNINGSZONE
Speelelementen en
watereffecten die de
nieuwsgierigheid prikkelen
en lichamelijke beweging
bevorderen

HET SPEL
ONTWERPEN
VOOR KANSEN EN
MOGELIJKHEDEN

GROTE SPLASHES EN NON-STOP ACTIVITEIT! DE AVONTURENZONE BARST VAN DE ENERGIE EN
OPWINDING!
Een hoog tempo bevordert
snel denken en stimuleert
lichamelijke beweging

Centraal geplaatst en klaar
voor actie

SPUITEN, STORTEN, SPETTEREN, SAMENWERKEN EN UITDAGINGEN AANGAAN — DEZE UNIVERSELE
RUIMTE NODIGT UIT TOT SAMEN PLEZIER MAKEN!
Meerdere mogelijkheden
tot samenwerken en
interactief spelen

Vormt een opstapje
tussen de ontdekkings- en
avonturenzone voor een
naadloze speelervaring

ONTDEKKINGS &
ONTWIKKELINGZONE

EEN RUIMTE OM BEDACHTZAAM EN BESCHOUWEND TE SPELEN IN EEN RUSTIG TEMPO.

Rustige watereffecten voor
beperkte stimulering

Cognitieve
speelmogelijkheden faciliteren
deep learning en flexibel
denken voor individueel en
groepsgewijs spelen
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Bevindt zich aan de rand
van de speelplaats, uit de
buurt van de avonturenzone,
voor een ontspannen
speelervaring

www.waterplay.com
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PLAYPHASE

™

Ontwerpen voor de toekomst met een
gestroomlijnd, verzonken verankeringssysteem.
Laat de mogelijkheden van uw volgende waterspeelproject niet
beperken. Faseer uw installatie, wissel van spraytoestel of plan
toekomstige uitbreidingen met playPHASE™, een verzonken
verankeringssysteem exclusief voor Waterplay® oplossingen.

PROFITEER VAN DE FLEXIBILITEIT VAN PLAYPHASE
Met playPHASE™ wordt het EENVOUDIG om een waterspeeltuin te
hebben! Eenvoudig te plaatsen, eenvoudig te onderhouden en
eenvoudig om elementen te verwijderen en vervangen tijdens
eventuele verbouwingen. Win!
P LAYP HAS E
FOOT ACTIVATO R



Bereid uw projectterrein voor vóórdat
de spraytoestellen arriveren.



Compatibel met elk
waterspeeltoestel van Waterplay.



Het verzonken ontwerp verbergt het
materieel op een veilige manier.

Hebt u al playPHASE™ bases
geïnstalleerd? Neem dan contact op met
ons verkoopteam voor een evaluatie en
advies voor
uw volgende
Waterplay-toestel!

waterfall 3



Werken met lage, medium en hoge
stroomsnelheden.



Geen teenbescherming of
koepelvormige afdekkingen vereist.



Gestroomlijnd en naadloos ontwerp
voor een zorgeloze speelplaats.



Vereenvoudigde installatie voor een
consistente perfecte betonstorting.

PLAYPHASE GROUND& GEYSER SPRAYS
De playPHASE™ Ground & Geyser-sprayopties voegen een
speels waterelement toe aan elke ruimte, met de mogelijkheid
om de ruimte gedurende de levensduur nog te veranderen.
P LAYP HAS E
Geyser-sprays met lage,
Ge ys e r s p r ays
medium en hoge uitstroom.

Activatie zonder handen,
perfect voor kleine ruimtes!

PL AY PH AS E
G ro u n d s pr ay
Verwisselbare
Ground-spray

P LAYP HAS E
BAS E cap
Flush-to-grade playPHASE cap wanneer de
speelfuncties zijn verwijderd.

LAGE
STROOMSNELHEID

MEDIUM
STROOMSNELHEID

HOGE
STROOMSNELHEID

P LAYP HAS E G r ap hic P late
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Waterplay biedt een uitgebreide collectie
graphics met tal van opties. Neem contact op
met ons verkoopteam voor meer informatie.

www.waterplay.com
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KLEUROPTIES

VANILLE

BEIGE

GEEL

MELOEN

ORANJE

ROOD

Verhalen komen tot
leven door kleur.

KASTANJEBRUIN

PRUIM

KONINGSBLAUW

BLAUW

TURQUOISE

OCEAANBLAUW

SALIEGROEN

BOSGROEN

GRIJS

BRUIN

WIT

ZWART

GRAFIET
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PURPER

VARENGROEN

Diepblauw en pastelgroen,
felrood en zacht roomwit,
elk van deze kleuren kan
passen bij uw omringende
landschap, faciliteit, avontuur
of tijdsmoment om uw ontwerp
om te toveren tot een verhaal.
Kies uit een verscheidenheid
aan prachtige Waterplaykleuropties die uw project uniek
maken. Of kies één van onze
zorgvuldig samengestelde
kant-en-klare collecties.
Onze superduurzame loodvrije
poedercoating is ontworpen
om de elementen te weerstaan
en is bestand tegen extreme
klimaattemperaturen, vocht en
UV-straling.

Ga naar www.waterplay.com voor gedetailleerdewww.waterplay.com
productinformatie
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AQUALUME™

whale tail

Maak een statement in uw volgende

TRANSPARANT

ontwerp met AquaLume™ van Waterplay.

Kleuren bij elkaar zoeken kan lastig zijn en
kleurencombinaties kiezen die effectief

werken is bepalend voor het succes van uw

ontwerp. Door één van de geharmoniseerde

GEEL

polymeer laat het zonlicht door, wat zorgt
voor een fantastische speelervaring.

GROEN

LICHTBLAUW

BLAUW

TUIMELEMMERS

kunt u een eenvormige, thematische

GEEL

GROEN

ROOD

ORANJE

Waterplay biedt een

BLAUW

uitgebreide collectie

uitstraling kracht bijzetten zodat uw volgende
wordt.

ROOD

Dit botsbestendige en duurzame

kleurcollecties van Waterplay te kiezen,

waterspeelproject gegarandeerd een succes

ORANJE

graphics met tal van

opties. Neem contact op

GRAPHICS OPTIE VOORPROEFJE

met ons verkoopteam
voor meer informatie.

MISTY TWISTY
Creëer een

strandoase met

de collectie

graphics Surf

RE E F

Spray.

PLAYFUL

S WI MMI N G FI S H

RE E F 2

NATURE
MAGNIF-EYE
De graphics High Seas bruisen

NAUTICAL

van het avontuur en de
ontdekkingen!
CO MPASS

URBAN

JO LLY RO G E R SHIP’S WHE E L

BLUE F ISH

LILY PAD
De graphics Kaleidoscope
roepen bij jong en oud

kinderlijke verwondering op.
GEEL
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Neem contact op met ons verkoopteam voor meer kleurcollecties.

K ASTANJE BRUIN

TURQUO ISE

VAR E N G R OE N

GRIJS

www.waterplay.com
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VRIJSTAANDE
WATERSPEELTOESTELLEN
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Op een leuke waterspeelplek moet ruimte zijn voor
samenwerking, lichaamsbeweging, onderzoekend spelen,
fantasie en uitdagende speelmogelijkheden, waarbij de
ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, ongeacht
de leeftijd. Waterplay biedt een groot assortiment aan
producten, variërend van waterkanonnen tot emmers
met vallend water van grote hoogte, kleine sproeiers en
interactieve speelmogelijkheden, die een aanvulling zijn
op elke openbare ruimte en die de beleving van bezoekers
van waterparken, entertainmentcentra, waterfaciliteiten en
vakantieparken kunnen verbeteren!

www.waterplay.com
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KALEIDOSCOPE
c o llectie

20

www.waterplay.com
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soakers en sprays

KALEIDOSCOPE

aqualume™ SOAKER 5

co lle cti e

KLEURENTHEMA:

aqualume™
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 5

SNEAKY SPIN
SOAKER 2

candy cane

SPIN
SPLASHER

WAVY
WAND
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

De fantasie van een kind
wordt geprikkeld door felle
kleuren en grillige vormen. De
collectie Kaleidoscope neemt
waterspelers mee op een
actief, speels avontuur in een
levensecht sprookjesland vol
spannende ontdekkingen.

22

Ga naar w w w . w a ter p l a y . c o m v o o r g ede taille e rde pro du ctin fo rm atie

Kanonnen
splash
blaster

SPLASH
BLASTER

wobbly
cannon
team
blaster

www.waterplay.com
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kleine splashes

ARCHIE
MISTY TWISTY
U.S.o

MAGNIF-EYE

FUN-BRELLA

FROGGIE-O

bogen
spinny squirt

FUN-GUYs

WATER-O

SPIRAL TUNNEL

activator
POWER POST

24

spinny
squirt

aqua arch

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

b oge n
www.waterplay.com

25

revolutions
co lle cti e

26

www.waterplay.com
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revolutions

grote splash
MEGA SOAKER

co lle cti e

KLEURENTHEMA:

SPIN
SPRAY 1

soakers en
sprays

De collectie Revolutions
is ontworpen op basis van
een as. Deze inspirerende
groep producten en kleuren
met vloeiende lijnen,
360°-omwentelingen, spiralen en
bollen combineert speelplezier
met een modern ontwerp.

spin
spray 1

SPIN
SPRAY 2

TWIST N’
SPILL 1
TWIST N’
SPILL 2

HELICES

BLOOMIN’
SOAKER 2

28

www.waterplay.com
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Kanonnen

TEAM
BLASTER

SPLASH
BLASTER

U.S.O.

FUN-BRELLA

activator

bogen

team
blaster

POWER POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

U.S.O

SPIRAL TUNNEL

fun-guy 4

SOLIS 36

kleine splashes
SOLIS 24

SPINNY
SQUIRT

b oge n

30

spiral
tunnel

WATER-O

www.waterplay.com

31

natuur
c ol l e c ti e

32

www.waterplay.com

33

RAIN CAP DOTS

natuur
co lle cti e Wi l dw ood

Dompel je onder in de natuur
KLEURENTHEMA:

met de collectie Nature. Gigantische
bladeren met regendruppels, bomen,
bloemen, sproeiende lisdodden
en swingende waterkanonnen zijn
ontworpen om de fantasie van alle
waterspelers, jong én ouder, te prikkelen.

TRILLI LILY
WINDY

flora &
fauna

rain cap dots

PAPILLON

ACCENTEN:

activator
DAISY MAE
WINDY

POWER
POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

DAISY MAE

34

daisy mae windy
www.waterplay.com
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snapper 1

slowpoke 2

flutterby

FUN-GUY 2

WATERLEAF

fun-guy 1
LEAFLET
hopper 2

kleine splashes
slowpoke 1

CAT
TAIL

rain forest

flora

RAIN
FOREST

FUN-GUY 3
FUN-BRELLA

FUN-GUY 4

WIGGLy
WIGGLy jr.

Kanonnen
36

koala

fun-brella
www.waterplay.com
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natuur

POLY PALM 5

co lle cti e R anc h

POLY PALM
windy

CHARGER

Onze collectie Nature
KLEURENTHEMA:

ACCENTEN:

is aanpasbaar. Gebruik de
producten uit de Ranch- en
Jungle thema’s om de collectie
Wildwood uit te bouwen en een
verhaal te vertellen dat niet
alleen uniek is, mattar ook barst
van het gethematiseerde plezier!

WATER
TOWER

POLY PALM

water
tower
GEROME

c ol l e c tie Jungle
K LE URE N T HE M A:
A C C E NTE N:

38

www.waterplay.com
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Oakvale Farm & Fauna World maakte een einde aan
seizoensfluctuaties met een waterpark dat bezoekers het hele
jaar door koel houdt. De waterspeelplaats met dierenthema uit
de collectie Wildwood komt tot leven met koala-waterkanonnen,
een spiraaltunnel in de vorm van een opgerolde python en
kleine toestellen die waterspelers laten kennismaken met
inheemse dieren zoals kangaroos en wombats.

d i e r e n p ar k

“

“

OAKVALE FARM & FAUNA WORLD
NEW SOUTH WALES | AUSTRALIË

Er zijn bezoekers die drie
uur heen- en drie uur
terugreizen om ons park
te bezoeken.
Kent Sansom,
eigenaar

40

www.waterplay.com
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nautical
co lle ct i e

42

www.waterplay.com
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NAUTICAL
co lle cti e H i gh S e as

KLEURENTH E M A :

dolphin

octopus

zeedieren
A C C EN TEN :

OCTOPUS

OGO

WHALE TAIL

Ga de volle zee op.

44

De collectie Nautical laat
waterspelers van hun
avontuurlijkste en moedigste
kant zien, ongeacht hun leeftijd
en vaardigheidsniveau. Trotseer
de volle zee op de H.M.S.
Waterplay. Ga een watergevecht
aan met de dichtstbijzijnde
piraat of maak vrienden met de
swingende Octopus!

shark

OGOPOGO

www.waterplay.com
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seastar

CROW’S
NEST
CALYPSO
MAGNIF-EYE

soakers en sprays

POLY PALM
snapper 2

snapper 1
FISHIN’
POLE

blow fish
crabbie 2

kleine
splashes

POLY PALM windy
crabbie 1

FUN-BRELLA

Kanonnen

carronade

seastar
POWER
POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

POLY PALM 5

CARRONADE
POLY PALM
COCO

46

www.waterplay.com
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nautical
co lle cti e S urf S pray

RAIN CAP
UMBRELLA
snapper 2

KLEURENTHEMA:
turtle

SURF
CANNON
SURFBOARD

sprays en kanonnen
ACCENTEN:

POLY PALM
POLY PALM 5
Tip: De Poly

SOLIS 36

Palms vormen
de ideale

achtergrond
SOLIS 24

voor een

dagje strand.

strandballen
48

POLY PALM
windy

De collectie Surf Spray
brengt de rust en de speelsheid
van het strand perfect tot uiting.
Gebruik deze toestellen samen met
de collectie High Seas om even bij
te komen van het avontuur op zee
en een zenruimte te creëren vol
surfplanken, zon en plezier.

V AKwww.waterplay.com
ANT I EPARK
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grasslands
co lle cti e E hri ng
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Collecties
Ehring
De samenwerking op het gebied van
productontwerp met Markus Ehring, de
wereldberoemde ontwerper van openbare
ruimten, leidde tot de Collecties Ehring
van Waterplay. Deze vormen de perfecte
balans tussen speelwaarde, schoonheid,
vorm en functie.

www.waterplay.com
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grasslands
co lle cti e E hri ng

kruipende grondsprays
BEDEK DE
SPROEIERS OM
HET WATER HOGER
TE LATEN SPUITEN!

gecko

FROG

ANTS 3

GECKO

Kanonnen
KLEURENTHEMA:

CRITTER 1

soakers en sprays

POPPY BUD

CHARLOTTE

CRITTER 2

ACCENTEN:

bottle bud
SPARX

Grote grasbladeren,

critter 1

52

grillige wilde bloemen,
gladde stenen en vriendelijke
schepsels — de collectie
Grasslands brengt de
wonderen en schoonheid van
de natuur naar de speelplaats.

BLUE BOTTLE

DEW DROP

FLUTTER

www.waterplay.com

53

wilde bloemen
CORN POPPY

ANETH
BLOOM 1

ANETH BLOOM 3

Zoek je weg tussen reusachtige
wilde bloemen, spetterende
dauwdruppels, strandballen en
frisbees in deze op de natuur
geïnspireerde waterspeeltuinen.
Deze moderne, milieuvriendelijke
ontwerpen creëren een
aantrekkelijke openbare ruimte
waar mensen samen kunnen
komen, kunnen ontspannen
en zich met elkaar kunnen
verbinden door te spelen.
BEACH BALL SOAKER

grote splash

activator
SPROUT

beach ball soaker

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR
KITE

grassprieten
WHIRLER
(Activator)
LADYBUG SOAKER

"Weldoordacht gekozen
kleurpaletten zijn niet alleen
van invloed op de schoonheid
van de ruimte, maar ook op
de manier waarop mensen
spelen en op elkaar reageren."

Markus Ehring
54

Ontwerper van openbare ruimten, Duitsland
MORNING GRASS 1, 2 & 3

www.waterplay.com
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cirque
co lle cti e E hri ng
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www.waterplay.com
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kanon

cirque
co lle cti e E hri ng

RINGLING

roue cyr

De collectie Circque
is ontworpen om samen plezier
te maken. Drukken, draaien,
inpluggen en mikken. Dit bonte
gezelschap van grillige en zich
herhalende speeltoestellen laat
waterspelers genieten van een
spectaculaire watershow.

bogen
ROUE CYR

BOINGO

KLEURENTHEMA:
DRUK OMLAAG
EN KIJK HOE DE
DICHTSTBIJZIJNDE
GRONDSPRAY
HOGER SPUIT!

KIJK HOE DE EMMER
WORDT GEVULD EN
ZET JE SCHRAP VOOR
DE GROTE SPLASH!

grote splash
BIG TOP SOAKER

58

DJEMBE

kleine splashes
www.waterplay.com
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AQUA-KNOT

ENCORE

AQUA-DROP

soakers
en sprays

AQUA-BATIC

parasol

PARASOL

activator
RINGMASTER

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

60

www.waterplay.com
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play pals
c o lle cti e

Play Pals bestaan uit een reeks
‘must-have’ toestellen die
waterspelers waar dan ook
laten bruisen van energie.

fox

hopper 2

62

www.waterplay.com
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play pals

bogen
KAN WORDEN
VOORZIEN VAN
PLAATSNAAM,
LOGO OF
SPONSORVERMELDING

co lle cti e

O-RIGINAL

VRIJSTAANDE WATERSPEELTOESTELLEN
PLAY PALS

misty twisty

Play pals vind
je in iedere collectie
en op elke speelplaats!
Of u het ontwerp van
uw Nautical nu wilt
opvrolijken of een
Wildwood avontuur
wilt uitbouwen, Play
Pals passen naadloos
in elke omgeving om
uw verhaal te vertellen.

WATER-O

daisy mae windy

SPIRAL TUNNEL

FUN-GUY 2

kleine splashes
MISTY TWISTY

SPINNY SQUIRT

TWIN TOT SLIDE
U.S.O.

64
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water-o

FUN-BRELLA

www.waterplay.com
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soakers en sprays

grote splashes

ZET JE SCHRAP
VOOR DE GROTE
SPLASH!

SKY
SOAKER

WATER WEAVER 3

SPRING!

WATER WEAVER 1
MEGA SOAKER

kanonnen
activator
POWER POST

draaien
WATER
WEAVER 2

66

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

TEAM BLASTER
SPLASH
BLASTER

www.waterplay.com
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aqualume™
SOAKER 5

sneaky spin
soaker 3
SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY SPIN
SOAKER 2
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

soakers en
sprays

k anonne n

soak e rs e n s p r a y s

aqualume™
SOAKER 3

68

SNEAKY
SOAKER 5

www.waterplay.com
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Nieuw!

crabbie 2

toddler
Creatures

FUN-GUY 3

fun-guy 1

crabbie 1
FUN-GUY 4

slowpoke 1

snapper 2

blow fish

flutterby

slowpoke 2

crabbie 1
FUN-GUY 2

hopper 2
seastar
snapper 1

snapper 2

hopper 1
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fellows
Veelzijdig en aanpasbaar met
vrijwel elke begeleidende vorm!

FELLOWS hebben de perfecte maat voor kleinere
Waterplayers, en zijn beschikbaar in een reeks personages
voor elk splash pad-ontwerp. Mascotte nodig? Dat regelen
we! Een vogel of een vliegtuig? Dat kunnen we ook regelen.

koala

Alles wat u nodig heeft, is een idee!
Met Markus Ehring

fish

fish

turtle
whale
raccoon
fox

shark!

kangaroo

owl
starfish

dolphin
crocodile

72

www.waterplay.com

73

play
clusters

TIDE POOLS

tm

DE Voyages Play
Clusters™ vormen een

ONTDEK De vele speelmogelijkheden van het tij dat

actieve speeloplossing met
een compact oppervlak.
Aanpasbaar aan elke
ruimte en elk budget.

SLOOP

tussen land en zee stroomt. Wanneer het water zich
terugtrekt, ontstaan er ondiepe poeltjes tussen de stenen
waarin de wonderen van de kust ontdekt kunnen worden.
Bevorder specifieke speelstijlen door middel van
speelclusters die perfect passen in iedere omgeving.

SERENE STONES

POPPY LABYRINTH

schooner 1

SCHOONER 2
SCHOONER 1

sloop

74
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SPELEND
ONTDEKKEN

76

SPELEND ONTDEKKEN
is ontworpen om aan te zetten
tot verkenning, verwondering,
fascinatie en ontdekking. Kinderen
van alle leeftijden kunnen de
stroom verplaatsen, aanraken
en manipuleren met behulp
van interactieve waterkeringen.
Hierdoor worden hun geest
en probleemoplossende
vaardigheden getraind.

www.waterplay.com
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waterways

WATERFALL 1

FÜHREN

Een avontuur met watervallen voor nieuwsgierige waterspelers
die graag willen onderzoeken hoe water zich verplaatst.

waterfall 3

zet
Leid het water naar de watervallen en watergoten
via draaiende waterkeringen en kiepende emmers,
langs geheime gaten en in wervelende bassins. De
waterwegen bieden bij elke bocht en nieuw avontuur.

GULLY

blok

WATERFALL 2

bereik

KANTELEN
WATERFALL 3

SPlash
waterfall 2

MODULAIR ONTWERP
Bouw een unieke configuratie
voor elke ruimte.

spin

BASIN

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE
78

Een enkel aansluitpunt per toestel beperkt
de installatievereisten en de kosten.

www.waterplay.com
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discovery
stream

FISH

SEA BLOSSOM

WET WELLY

co lle cti e E hri ng

SEA GRASS

Deze kronkelende rivier nodigt uit
tot rustig, al doende ontdekken.
De bubbelsprays zorgen voor
opwindende clusters.

DUCK WHEEL

STOUT MOUSE

De Discovery Stream
is geïnspireerd op de natuur

OCEAN

en ontworpen om op een

plezierige manier te ontdekken.
Deze modulaire rivierbedding

LITTLE BEND

zit boordevol fascinerende

waterkeringen die de geest
uitdagen en aanzetten tot

intelligent spelen. Perfect voor

waterspelers van alle leeftijden

LONG BEND
SPRING

en met elke vaardigheid.
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grondsproeiers
en speelfonteinen

82
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grondsproeiers
en speelfonteinen

spray
tunnel 8

tunnel

Grondsprays

SPRAY TUNNEL 4

vormen een essentieel
onderdeel van elk ontwerp.
Gebruik ze alleen of om een
ontwerp aan te vullen met
dynamische spraypatronen.
Houd de magie in het
donker in stand met
Luminaries en Glow Effects!

SPRAY TUNNEL 8

oorzaak
en effect
BEDEK DE SPROEIERS
OM HET WATER HOGER
TE LATEN SPUITEN!

TEAM EFFECT

84

DEZE PA S S EN
OV ERA L ...

TEAM EFFECT MINI
GROUP VOLCANO
www.waterplay.com
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klassiek

MOP TOP
FOUNTAIN
MOUNTAIN

meerdere richtingen
GEYSER

tulip

STARLET SPRAY
BUTTERCUP
TULIP
MISTY
MOUNTAIN

STRAIGHT UP

TOWER SPRAY
GUSHER
CHARLOTT’E’S WEB
CONFETTI SPRAY

aanpasbaar
LILY PAD
MONSTER 5
SOLO
SPURT

86
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waterfort
DOUGHNUT

PUDDLE 1

PUDDLES!
doughnut

gericht
WAVE
PUDDLE 2

STEADY STREAM

SPLIT SPURT

TIDAL WAVE

PUDDLE 3

SPRING SPETTER ONTDEK

dynamisch
playphase
Ground Spray
POP-IT
TILTY POP-IT

88

playphase
GEYSER L

playPHASE™

playphase
GEYSER M

playphase
GEYSER H

Als interessante variant op de traditionele
grondspray verrijken dezen plassen de speelplaats
met het plezier dat je kunt beleven aan regenplassen.
Deze grondspray is ontworpen met een sponsachtig
springkussen dat waterspelers aanzet tot stampen,
dansen of springen, voor een spetterend watereffect.
www.waterplay.com
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stones
SURF STONE 1

SURF STONE 3

SURF STONE 2

Verwen de zintuigen met

SAND STONE 1

Stones! Deze reuzenstenen

zijn geïnspireerd op de gladde

kiezelstenen die je vindt aan de

kust. Ze creëren een rustgevende
ruimte voor kinderen om te

rusten, te ontspannen en rustige
watereffecten te verkennen.

De stenen zijn verkrijgbaar in

droge en spuitende uitvoeringen
en hebben een gezandstraald

SAND STONE 2

oppervlak om veilig te spelen.

90
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LUMINARIES &
GLOW EFFECTS

Breid de gebruikstijd van uw

waterspeelplaats uit en creëer
een opvallend watertafereel

dat de dag vloeiend in de nacht
laat overgeen! Spots zorgen
voor een multifunctionele

ruimte waarbinnen speelplezier
en visuele kunst samenkomen.

LUM INARIE S
Verzonken ledlampen
verlichten de
ingebouwde
grondsprays.

MIL L E N I A ST Y LU S PA RK
CA L I FOR N I Ë , V S

G LOW E F F E CTS
Ingebouwde
ledlampen
verlichten het
omringende water.
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toestellen
voor
waterrecreatiecentra
Een plek waar iedereen van kan genieten. Een
verkwikkende massage, of avontuurlijk dobberen op
een wilde (of niet zo wilde) waterattractie, deze unieke
toestellen zijn voor ieder waterrecreatiecentrum van
toegevoegde waarde.

94
94
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Toestellen
voor lazy rivers
Rustig of wild, deze
waterspeeltoestellen maken
van een kabbelende rivier
een unieke attractie! Tover
een klassieke lazy river om in
een avontuur voor iedereen!

Creëer een
enerverende
omgeving
met creatieve
themaopties.

MODULAIR ONTWERP
Beschikbaar in twee
verschillende hoogtes, u
kunt een unieke configuratie
samenstellen die past bij alle
afmetingen voor lazy rivers!

river
splashover

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE
Met één contactpunt
per toestel zijn de
installatievereisten en
-kosten lager. Vernieuw
moeiteloos uw rivierelementen
met de playPHASE™en playCONNECT™installatiesystemen.

river spout

river blossom

river splash

river nook

river spritz

96

Geschikt voor
alle mogelijke
afmetingen
van lazy rivers

www.waterplay.com
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Therapeutische
sproeiers
Deze dynamische
watertoestellen bieden zowel
een watermassage- als een
speelelement. De verkwikkende
sproeiers kalmeren lichaam en
geest dankzij het rustgevende
water dat in een onophoudelijke
stroom naar beneden komt!

restorative spray 1

MODERN, ELEGANT
ONTWERP … VERLICHT
PIJNLIJKE SPIEREN EN
VERLAAGT STRESS!
Moedig mensen aan regelmatig
uw waterrecreatiecentrum te
bezoeken met deze veelzijdige
hydrotherapieoplossing.
98

restorative spray 2

www.waterplay.com
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activity
towers
Activity Towers zijn waterspeelstructuren
met meerdere niveaus die waterspelers
van alle leeftijden spannende ervaringen
bezorgen. De torens passen perfect in elke
faciliteit en omgeving omdat ze kunnen
worden aangepast aan uw specifieke ruimte.
De torens kunnen na verloop van tijd worden
uitgebreid, voor een duurzame speelwaarde.

100
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EINDELOZE
ONTWERPCONFIGURATIES
Dankzij de honderden
Signature Design pakketten en
beschikbare aanpassingsopties
is het gemakkelijk de
perfecte toren voor uw unieke
attractiepark samen te stellen!

GEBOUWD MET HET
OOG OP DUURZAAMHEID
100% roestvrijstalen
constructie, sterke
speeldekken en duurzame
coatings.

UITWISSELBAAR EN MODULAIR
Verhoog de bezoekersaantallen
en zorg ervoor dat bezoekers
terugkomen voor méér. Plan
toekomstige uitbreidingen,
nieuw toegevoegde toestellen
en grotere splasheffecten
met het montagesysteem
playCONNECT™ met
verwisselbare toestellen.

BREID
UW AVONTUUR UIT!
MAAK PLANNEN
VOOR MORGEN
MET HET BUDGET
VAN VANDAAG
MET BEHULP VAN
ONZE UNIVERSELE
MONTAGESYSTEMEN MET
VERWISSELBARE TOESTELLEN!

PLAYCONNECT™
DUIDELIJKE ZICHTLIJNEN
Grote transparante panelen
en strategische verhogingen
staan garant voor veilig en
zelfverzekerd spelen.
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Activiteitentorens van Waterplay zijn toegankelijk
volgens ADA en voldoen aan ASTM.

MAXIMALE SPEELWAARDE
Interactieve, gemakkelijk te
bereiken speelelementen en
spannende watereffecten op
en naast de structuur. Paneelsplashers, kanonnen en sprays
op meerdere niveaus bezorgen
waterspelers van alle leeftijden
opwindende avonturen.

MIDDENPAAL
PLAYPHASE™
www.waterplay.com
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GRASSLANDS G100

SIGNATURE
DESIGN SERIES

GLIJBANEN

1

WATERTOESTELLEN

4

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

7,26 m x 4,04 m
4,4 m
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

MINIS

VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR
VAN PEUTERS TOT ERVAREN SPELERS

NAUTICAL N100

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

3

TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

Leuk verpakte
minispeeltoestellen
met meerdere
sproeimogelijkheden
en ontwerpthema's!
•

•

•

Omtrek activiteiten
en interactief
sproeien

Omtrek spetters
en rustige

watereffecten

dek van 10 cm hoog
+ waterglijbaan

1

WATERTOESTELLEN

4

LENGTE / BREEDTE

NAUTICAl N101

LENGTE / BREEDTE

GLIJBANEN

TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

4,04 m
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

8,41 m x 7,06 m
4,4 m
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

KALEIDOSCOPE K100
GLIJBANEN

1

WATERTOESTELLEN

4

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

MINI BOAT

6,85 m x 4,17 m
4,04 m
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

11

CIRQUE C100

11,5 m x 7,5 m

GLIJBANEN

1

3,8 m

WATERTOESTELLEN

4

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
TOEPASSING

104

7,3 m x 4,34 m

7,07 m x 3,85 m
3,8 m
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

N E E M CO N TACT O P V O O R ME E R O P LO S S I N G E N O P MAAT

www.waterplay.com
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KALEIDOSCOPE K100

SIGNATURE
DESIGN SERIES

GLIJBANEN

1

WATERTOESTELLEN

10
10,7 m x 5,6 m

LENGTE / BREEDTE

3,8 m

TOTALE HOOGTE

4,4 m 2

VERHOOGD GEDEELTE

DISCOVERY

TOEPASSING

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR
VAN PEUTERS TOT ERVAREN SPELERS

GRASSLANDS G100
GLIJBANEN

1

GLIJBANEN

1

WATERTOESTELLEN

10

WATERTOESTELLEN

10

LENGTE / BREEDTE

Compacte torens met
eindeloze mogelijkheden
voor interactief spel op of
los van het speeltoestel!
•

•

•
•

CIRQUE C100

10,68 m x 5,7 m

LENGTE / BREEDTE

TOTALE HOOGTE

3,96 m

TOTALE HOOGTE

VERHOOGD GEDEELTE

4,4 m 2

VERHOOGD GEDEELTE

TOEPASSING

TOEPASSING

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

10,68 m x 5,6 m
3,78 m
4,4 m 2 )
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

1 activiteitentunnel +
goed toegankelijke
speelfuncties

Perfect voor kleine

ruimtes en kleinere
projecten

Omtrek activiteiten en
interactief sproeien

dek van 10 cm hoog +
waterglijbanen

NAUTICAL N101
GLIJBANEN

1

GLIJBANEN

1

WATERTOESTELLEN

10

WATERTOESTELLEN

10

LENGTE / BREEDTE

10,68 m x 5,6 m

LENGTE / BREEDTE

TOTALE HOOGTE

4,19 m

TOTALE HOOGTE

VERHOOGD GEDEELTE

4,4 m 2

VERHOOGD GEDEELTE

TOEPASSING

106

NAUTICAL N100

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

N EEM C O N TACT O P V O O R M EER O PLO SSIN G EN O P MA AT

TOEPASSING

10 m x 5 m
4,2 m
4,4 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

www.waterplay.com

107

NAUTICAL N150

SIGNATURE
DESIGN SERIES

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

13

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE

DISCOVERY

TOEPASSING

10,8 m x 10,2 m
4,5 m
8,3 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR
VAN PEUTERS TOT ERVAREN SPELERS

NAUTICAL N151

CIRQUE C150

GLIJBANEN

2

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

12

WATERTOESTELLEN

13

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

LENGTE / BREEDTE

9,8 m x 10,2 m

TOTALE HOOGTE

5,3 m
8,3 m 2

VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

10,8 m x 10,2 m)
4,5 m
8,3 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

KALEIDOSCOPE K150
GRASSLANDS G150
GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

13

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING
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10,8 m x 10,2 m
4,5 m
8,3 m 2

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

13

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

10,8 m x 10,2 m
4,5 m
8,3 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

N EEM C ON TACT OP V OOR M EER OPLOSSIN GE N O P MAAT
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KALEIDOSCOPE K200

SIGNATURE
DESIGN SERIES

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

EXPLORATION

VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR
VAN PEUTERS TOT ERVAREN SPELERS

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

28

TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

15,5 m x 9,72 m

+ goed toegankelijke
speelfuncties

•

Hiermee kun je de

•

Omtrek activiteiten en

•

hoogte aanpassen

GLIJBANEN

2

12,7 m 2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

CIRQUE C200
GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

TOEPASSING

15 cm hoog + leuke

4,5 m
12,7 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

4,4 m
12,7 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

GRASSLANDS G200
GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE

14,27 m x 11,05 m

TOTALE HOOGTE

5,02 m

VERHOOGD GEDEELTE

12,7 m 2

TOEPASSING

waterglijbanen

110

14,27 m x 11,05 m

14,27 m x 11,1 m

interactief sproeien
groot dek van 10 en

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

5,9 m

VERHOOGD GEDEELTE

2 activiteitentunnels

12,7 m 2

NAUTICAL N200

TOTALE HOOGTE

•

4,7 m

PIRATE SHIP

LENGTE / BREEDTE

Bouw er voor het
spelplezier nog een
tunnel, extra verdieping
en hoogtestraal op.

14,27 m x 11,07 m

N E E M CO N TACT O P V O O R ME E R O P LO S S I N G E N O P MAAT

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling
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GRASSLANDS G250

SIGNATURE
DESIGN SERIES

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

EXPLORATION

14,3 m x 12,1 m
5,3 m
12,7 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR
VAN PEUTERS TOT ERVAREN SPELERS

CIRQUE C250
GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

14,3 m x 12,1 m
5,3 m
12,7 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

NAUTICAL N250
KALEIDOSCOPE K250
GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

112

14,3 m x 12,1 m
5,3 m
12,7 m 2

GLIJBANEN

2

WATERTOESTELLEN

17

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

14,3 m x 12,1 m
5,3 m
12,7 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

N E E M CO N TACT O P V O O R ME E R O P LO S S I N G E N O P MA AT
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
ADVENTURE

VOOR KINDEREN VANAF 4 JAAR

NAUTICAL N300
GLIJBANEN

3

GLIJBANEN

3

WATERTOESTELLEN

23

WATERTOESTELLEN

23

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

Geef kinderen een
onvergetelijk avontuur
vol torenhoge sensatie,
eindeloos gespetter en
ongeëvenaard speelplezier.
•

Perfect voor grotere

•

Meerdere tunnels en

•
•
•

RUIME
SPEELDEKKEN

CIRQUE C300

17,1 m x 13,7 m
5,9 m

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE

17,1 m 2

VERHOOGD GEDEELTE

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

TOEPASSING

17,1 m x 13,7 m
5,9 m
17,1 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

OCTO POD
8,3 m2

HEX POD
4,4 m2

projecten en attracties
mogelijkheden om de

hoogte aan te passen

Omtrek activiteiten en
interactief sproeien
Open en gesloten
waterglijbanen

groot dek van 10, 15 en 20 cm

TO RTUGA ADVENTURE

GRASSLANDS G300

GLIJBANEN

3

GLIJBANEN

3

GLIJBANEN

3

WATERTOESTELLEN

43

WATERTOESTELLEN

23

WATERTOESTELLEN

23

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING
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KALEIDOSCOPE K300

16,5 m x 15,6 m
5,9 m
25,5 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE
VERHOOGD GEDEELTE
TOEPASSING

17,1 m x 13,7 m
5,9 m

LENGTE / BREEDTE
TOTALE HOOGTE

17,1 m 2

VERHOOGD GEDEELTE

0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

TOEPASSING

N E E M CO N TACT O P V O O R ME E R O P LO S S I N G E N O P MAAT

17,1 m x 13,7 m
5,9 m
17,1 m 2
0-diepte / zwembad / Oppervlakken met een Helling

www.waterplay.com
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ONZE GASTEN ZIJN DOL OP DE
NIEUWE TOESTELLEN EN WIJ ZIJN
ZO BLIJ DAT WE ONS ZWEMBAD
HEBBEN VERNIEUWD MET ZO’N
PRACHTIGE, CREATIEVE STRUCTUUR.

"

LAURI DANNEMILLER
Uitvoerend directeur
Apex Parks & Recreation District
Verenigde Staten

Een adembenemende renovatie van de faciliteit — het Apex
Recreation Center in Arvada, Colorado transformeerde zijn gedateerde
zwemparadijs tot een attractie met Activity Towers op meerdere
niveaus. Een Grasslands ontwerp dat tot uitdrukking komt in levendige
wilde bloemen, spetterende insecten en de Tower Soaker geeft de
speelervaring voor alle leeftijden en energieniveaus een heel nieuw elan.

116
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WATERMANAGEMENTOPLOSSINGEN
Watermanagement houdt in dat je het water gebruikt
voor de specifieke behoeften van het ontwerp van de
waterspeelplaats en de omringende infrastructuur.
Met opties voor elk project zijn de apparatuur en de
systemen van Waterplay qua technologie en functie
toonaangevend in de branche. Vind samen met
Waterplay de beste oplossing voor uw ruimte.
118
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APPARATUUR

RINGMASTER

controllers
Waterplay® smartACCESS™

POWER POST

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

CREËER
DUURZAME
SPEELPLAATSEN
Weten wat er met het
water gebeurt speelt
een grote rol in uw
project. Vind samen
met Waterplay de
beste oplossing voor
uw ruimte.

basic
controller

smartplay™ controller

activators
Optimaliseer het waterverbruik
en maximaliseer de speelwaarde
door actie-reactie-speeleffecten
en sequencing met de ondemand activators van Waterplay.

verdelers
Verkrijgbaar in configuraties
met 9, 12 en 18 kleppen voor elk formaat project.

ECO ACTIVATOR
The Eco Activator
is een alles-in-één-oplossing voor
watermanagement voor kleine
waterspeelplaatsen, het combineert
Manifold-en Controller-technologie
in één oplossing.
*Geschikt voor maximaal 151
LPM (40 GPM). Zie de Water
Management brochure voor
meer informatie.

afvoeren

CLASSIC DRAIN
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Beheer meerdere speelruimten vanaf
een enkel scherm via de intuïtieve
gebruikersinterface en verzamel
data voor analyse en rapportage. De
smartACCESS van Waterplay stelt u
overal en altijd in verbinding met wat
er gaande is in uw speelruimte.

STAINLESS
STEEL DRAIN

kiosken en kasten
BOVENGRONDSE KASTEN
Beschikbaar in klepconfiguraties
9, 10 en 18, aanpasbaar naar elke
projectafmeting.

ONDERGRONDSE KASTEN
Beschikbaar in klepconfiguraties
9, 10 en 18, aanpasbaar naar elke
projectafmeting.

* TANKS VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG

N.B.: Apparatuur kan variëren op basis van de vereisten van het ontwerp.
www.waterplay.com
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2

HERCIRCULATIE
Het hercirculatiesysteem van Waterplay werkt als een
gesloten watermanagementeenheid die behandeld
water naar en van de speelruimte continu recyclet.

1

CONTROLLER EN VERDELER
De smartPLAY™ controller en verdeler werken
samen om het water naar de speelplaats te leiden
op basis van geprogrammeerde sequences.
ACTIVATOR
Gebruik de activator
om de controller in
te schakelen.

3



UVBEHANDELING
BESCHIKBAAR

AFVOER
De afvoer voert het water
af van de speelplaats en
filtert afval.

2
6

1
3

watermanagementsystemen
4
BEHANDELINGSSYSTEEM 3
300 GPM / 1136 LPM

4

5

DIVERTER EN FILTER
De diverter en filter vangt het
afval op en leidt regenwater om,
om het algemene chemische
verbruik te beperken.

BEHANDELINGSSYSTEEM 1
75 GPM / 284 LPM

BEHANDELINGSSYSTEEM 2
150 GPM / 568 LPM
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5

OPSLAGTANK
De opslagtank bevat water op weg
naar het watermanagementsysteem
waar de primaire chemische
desinfectie plaatsvindt.

6

WATERMANAGEMENTSYSTEEM
Het hercirculatiesysteem
handhaaft de waterkwaliteit
met behulp van geavanceerde
waterbehandelingstechnologieën.
Volgens deze methode wordt het
water naar en van de speelplaats
continu gerecycled.
www.waterplay.com
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Het doorstroom-watermanagementsysteem
van Waterplay voert af naar het lokale sanitaire
of rioleringssysteem. Het water wordt vervolgens
behandeld volgens de lokale gemeentelijke
watermanagementstrategieën.

DOORSTROOM
1

ACTIVATOR
Gebruik de activator om de
controller in te schakelen.

PERCOLATIE
Overweeg een percolatiesysteem:
het water percoleert vanuit een
ondergronds insluitingssysteem en keert
terug naar het grondwater als onderdeel
van de natuurlijke hydrologische cyclus.

HERGEBRUIK
Het water wordt vervolgens
hergebruikt voor de landbouw,
landschapsirrigatie en/of
aanvulling van het grondwater.

2
2

3

CONTROLLER EN VERDELER
De smartPLAY™ controller en
verdeler werken samen om
het water naar de speelplaats
te leiden op basis van
geprogrammeerde sequences.

AFVOER
De afvoer voert het water af van de
speelplaats en filtert afval.

6

3
4

OPSLAGTANK
De opslagtank bevat
water op weg naar het
watermanagementsysteem.

2

1

3
4
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6

WATERMANAGEMENTSYSTEEM
In een doorstroomsysteem wordt
het water in de lokale gemeentelijke
infrastructuur binnengebracht via
sanitaire of rioleringssystemen.

5

1
4

5

WATERMANAGEMENTSYSTEEM
Het behoud- en
hergebruiksysteem filtert en
desinfecteert het water volgens
de lokale voorschriften. Het
water wordt vervolgens naar het
irrigatiesysteem geleid.

BEHOUDEN EN
HERGEBRUIKEN
Watermanagementsystemen die het water behouden en
hergebruiken vangen het water van de speelplaats op en gebruiken
het opnieuw voor alternatieve doeleinden binnen de maatschappij.
www.waterplay.com
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TECHNOLOGIEEËN
& MATERIALEn

360°-ROTATIECENTRUM

Het 360°-rotatiecentrum is gemakkelijk te bedienen voor bezoekers van alle leeftijden ongeacht
hun vaardigheidsniveaus. Het centrum beweegt continu en soepel voor maximale speelwaarde.

AQUALUME™

Maak een statement in uw volgende ontwerp met AquaLume™ van Waterplay, een botsbestendig
en duurzaam polymeer dat kleur mengt met water en licht voor een buitengewone speelervaring.

Wij bij Waterplay vinden kwaliteit BELANGRIJK. Onze toonaangevende materialen

worden zorgvuldig geselecteerd om veilige speelervaringen te garanderen die de
tand des tijds doorstaan. Onze producten zijn vervaardigd van roestvrij staal en

hiervoor worden materialen gebruikt die behoren tot de duurzaamste in de branche.

playPHASE™
Bouw uw project uit, breid uw
speelruimte uit en voer later gemakkelijk
aanpassingen uit met playPHASE™, een
verzonken verankeringssysteem dat
teenbescherming overbodig maakt
en u in staat stelt vroeg van start te
gaan met de bouw terwijl wij de laatste
hand leggen aan de productie van uw
toestellen.

playCONNECT™
Het eerste modulaire

montagesysteem voor

smartPLAY™ CONTROLLER
De controller vertelt het water wat het wanneer moet doen. De smartPLAY™ controller
van Waterplay werkt in combinatie met de verdeler en wateractivator om de perfecte
speelervaring tot stand te brengen voor uw project.

smartACCESS™

smartACCESS van Waterplay verbindt u overal en altijd met datgene wat er op uw speelplaats
gebeurt. Beheer het water voor meerdere speelruimten vanaf een enkel scherm via de intuïtieve
gebruikersinterface en verzamel data voor analyse en rapportering.

toestellen in de branche voor
activiteitentorens vereenvoudigt
de installatie en beperkt de
behoefte aan kranen. Bouw uit,
breid uit, voeg toe, verwijder
of verplaats toestellen met
playCONNECT™ om de levensduur

OORZAAK EN EFFECT-SPROEIERS

Stimuleer de nieuwsgierigheid en het teamspel in uw speelruimte. Interactieve grondsprays
barsten los met een steeds grotere spuitkracht als waterspelers samenwerken om de
sproeiers in te pluggen en te bedekken.

van uw structuur te verlengen.

ON-DEMAND WATERACTIVERING
Optimaliseer het waterverbruik en maximaliseer de speelwaarde met de on-demand
knopactivators van Waterplay. Een perfecte oplossing om het waterverbruik te beperken en
tegelijkertijd een dynamische speelervaring te bieden. Druk om het water te laten stromen.

ACTION ACTIVATORS™

Breng speeltoestellen in de omgeving tot leven door de Ringmeester te laten ronddraaien of
de Wervelwind te draaien. De unieke Action Activators™ van Waterplay zijn de perfecte mix van
speelwaarde en waterbehoud.

SCHEMA 10 & 40, 304L ROESTVRIJSTALEN PIJP (316L VERKRIJGBAAR) | beste prestaties in alle omgevingen.
MIG & TIG LASVERBINDINGEN | superieure lassterkte en afwerking.
SUPERDUURZAME POEDERCOATING | superieure bestendigheid tegen afschilferen en verbleken.
STERKE AFWERKINGEN | bescherming tegen extreme klimaten, temperaturen, vocht en UV-straling.
ROESTVRIJSTALEN MATERIEEL | duurzaam en bestendig.
ACETAAL SPROEIERS

| duurzaam corrosiebestendig materiaal.

GARANTIE | leidend in de branche voor structurele integriteit van roestvrijstalen buizen en lasverbindingen.
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Laten we iets
geweldigs
maken!
Naast een team van vakkundige dealers
over de hele wereld heeft Waterplay lokale
kantoren door heel Noord-Amerika.

We staan voor u klaar!

waterplay.com
MAKR Group + waterplay
Mission Control

Noord-Amerika

Algemene vragen

1.888.890.MAKR

info@waterplay.com

805 Crowley Avenue
Kelowna, BC V1Y 7G6 Canada

International
+1.250 712.3393

AFRIKA | AZIË | AUSTRALIË | EUROPA | NOORD-AMERIKA | ZUID-AMERIKA

Vanwege ons streven naar voortdurende verbetering en innovatie behoudt Waterplay® zich het recht voor productspecificaties
onaangekondigd te wijzigen. Indien afmetingen of prestatiecriteria kritiek zijn, neemt u dan contact met ons op voor de laatste
productinformatie. Weergegeven foto’s zijn mogelijkerwijs niet representatief voor het huidige ontwerp. De producten, ontwerpen en
foto’s in deze catalogus worden beschermd door internationaal copyright en andere wetten uit 2022. Waterplay is een geregistreerd
handelsmerk van MAKR Play Group Incorporated en wordt onder licentie gebruikt. Copyright © 2022 Waterplay®. Alle rechten voorbehouden.

Wij zijn een klein stukje van
een grotere puzzel, maar
wel een belangrijk stukje.
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:

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

Algemene Vragen
info@waterplay.com
MAKR Group + Waterplay
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canada
Noord-Amerika
1.888.890.MAKR
International
+1.250.712.3393

vind ons op:
Copyright © 2022 Waterplay®. Alle rechten voorbehouden.

waterplay.com
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