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Over Dadiplay en inspiratie
Een kort overzicht over wat we te bieden hebben en informatie 
over de materialen en productie van de speeltoestellen

Speeltoestellen

Valdemping
Het meest essentiële onderdeel van uw 
speelproject

Installatie speeltoestellen
Installatie door professionals of zelf-installatie 
met advies en begeleiding

Diensten na verkoop
Na de installatie of totaalinrichting
kunnen we u nog steeds helpen

Speeltuininrichting
Van ontwerp tot afwerking. U kan voor elke 
fase op ons rekenen

Outdoor fitness & sporttoestellen
Multisportkooien, pannavelden, cardio toestellen,
street workout, calisthenics

Inhoudsop-
gave

Sportvloeren
We zorgen voor een aangename en 
aantrekkelijke sportondergrond

Projecten op maat
We kleuren graag buiten de lijntjes. Verras ons met projecten 
of speelelementen op maat

Grondwerken & aanplanting
Wij zorgen voor het totale plaatje. Van 
voorbereidende werken tot aanplantingen
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| Inleiding

VAN VERKOOP
TOT INSTALLATIE.
EN NOG VEEL VERDER.

Inleiding

Speeltuininrichting en grondwerken.
Bij de installatie van een speeltuin of installatie van valdemping komen er al snel 
grondwerken of aanplantingen aan te pas. We doen alles in eigen beheer. 

Speeltoestellen & sporttoestellen. 
Of het nu gaat om de aankoop van toestellen met installatie, zonder installatie of 
enkel het installeren van speel- en sporttoestellen, het kan allemaal.

Valdemping.
Veiligheid is belangrijk en onze prioriteit. In ons ruim gamma met verschillende 
materialen, vindt u gegarandeerd de geschikte valdemping voor uw project.

Sportvloeren.
We kunnen zorgen voor de installatie van een pannakooi, sportkooi, multisport, 
maar ook voor een rubberen sportvloer of kunstgras. 

Service na verkoop.
We blijven klaar staan voor u. Eventuele herstellingen en onderhoud van uw speel- 
of sportterrein voeren we ook graag uit.
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Speeltuin-
inrichting
Van ontwerp tot afwerking.
Met onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om u te helpen bij de aankoop 

of aanleg van uw speeltuin. Alles gebeurt in eigen beheer, van grondwerken tot 

afwerking.

U kan bij ons terecht voor de grondwerken van uw speeltuin, aankoop en installatie van 

sport- en speeltoestellen, valdempende rubbervloeren, rubbertegels, kunstgras en 

andere valdempende ondergronden.

Bij een speeltuin denken we niet alleen meer aan een schommel, glijbaan of wip. Denk ook 

aan een boot, kasteel, hindernissenparcours, … alles is mogelijk.

Wij helpen u graag verder met de keuze en inplanting van de geschikte toestellen voor uw 

speeltuin.

Het is mogelijk om met een bepaald thema te werken of bepaalde materialen. Zo zijn 

natuurlijke speeltoestellen en natuurlijke sporttoestellen, gemaakt uit Robinia hout nu 

heel populair en een echte aanrader.

Laat uw fantasie de vrije loop, wij vinden vast de gepaste uitwerking en komen graag ter 

plaatse om u te helpen uw project te realiseren.

Naast speeltoestellen, kan u ook terecht bij ons voor uw outdoor � tness en (multi)

sportterrein. We werken enkel met toestellen van hoge kwaliteit, zodat uw � tness tegen 

een stootje bestand is en voor vele jaren sportplezier kan zorgen.

Heeft u uw toestellen al aangekocht, maar zoekt u naar een professionele installateur? Ook 

hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus na ons vertrek is uw speeltuin of speeltoestel volledig speelklaar volgens de huidige 

normen!

Speeltuininrichting



5

| Speeltuininrichting

Sportvloer in gegoten 
rubber

Werkwijze

01
Plaatsbezoek

Eerst komen we langs voor een plaatsbezoek. We luisteren 
naar de verwachtingen en we meten alles op. Er worden 
foto's gemaakt en we bespreken samen de mogelijkheden.

02
Offerte

Eenmaal we alles opgemeten en besproken hebben, gaan 
we aan de slag met de opmaak van een voorstel. We zorgen 
ervoor dat we zo goed als mogelijk aan de wensen kunnen 
voldoen. U ontvangt de o� erte per mail. Optioneel kunnen 
we langskomen om wat meer uitleg te geven bij de o� erte. 
Aanpassingen zijn ook nog mogelijk.

03
Bestelling

Indien we een bestelling ontvangen, verwerken we deze zo 
snel als mogelijk. De materialen worden besteld en we voor-
zien de werken in de planning. U ontvangt een 
orderbevestiging en een indicatie van het tijdstip van 
levering of uitvoering.

04
Levering en/of uitvoering

Eindelijk is het zover! We leveren de speeltoestellen of 
starten met de uitvoering, afhankelijk van wat er besproken 
is. Bij de start of enkele dagen vooraf overlopen we nog eens 
alles samen zodat de uitvoering vlot kan verlopen.

05
Afwerking en opening

Alles wordt afgewerkt, er wordt eventueel nog een keuring 
gedaan en uw speeltuin is klaar om geopend te worden!
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Over Dadiplay
De zaak werd origineel opgericht in 1992 onder de naam Coussens Peter door de stichters Peter Coussens en zijn echtgenote 
Hilde De Saer. Er werd een tuincentrum opgericht in combinatie met tuinarchitectuur, tuinaanleg en tuinonderhoud. 

Heel wat jaren later, in 2003 verhuisde het bedrijf naar een nieuwe en huidige locatie langs de autosnelweg in Nevele.

Dadiplay vindt daar zijn oorsprong terug, ongeveer 20 jaar geleden. Er werd gestart met de installatie van speel -en 
sporttoestellen en grondwerken voor speeltuinen. Dit als vaste installateur van meerdere fabrikanten.
Er werd ook gestart met de aanleg van valondergronden en sportvloeren in rubber, kunstgras en natuurlijke materialen.

In 2016 hebben de zonen van Peter & Hilde, David Coussens en Dieter Coussens de zaak deels in handen genomen. Samen 
met Hilde staan zij aan het roer van het Dadiplay zoals het nu gekend is.
Op hen is de klinkende naam Dadiplay ook gebaseerd: een samensmelting van de eerste 2 letters van de voornamen van 
David en Dieter.

Dankzij de jonge vibe die nu in het bedrijf hangt en meer dan ooit de focus op kwaliteit, is Dadiplay een sterk groeiend merk 
en bedrijf in de markt van recreatieve voorzieningen voor kinderen en volwassenen.



Hoge kwaliteit Lage prijzen

Gratis offerte Gratis 
plaatsbezoek

Gratis ontwerp,
ook in 3D Gratis advies

Snelle levertijden Alle werken 
in eigen beheer

Milieuvriendelijk
bedrijf

Experts in
valondergronden

Uitgebreid
machinepark

Professionele
installatie

Geavanceerde
productieprocessen

Tot 30 jaar garantie
 = LEVENSLANG

Conform alle
veiligheidsnormen

ISO en TÜV 
certifi caten
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Onze waarden en beloftes
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Wat ons en onze 
fabrikant uniek maakt
Geavanceerde productieprocessen
Van het ontwerp, via de productie, tot aan de verzending. De hoogste kwaliteit en veiligheid van de speeltuin zijn onze prioriteiten bij 
elke stap. In het productieproces implementeren we alleen gecertifi ceerde materialen en het meertraps kwaliteitscontrolesysteem 
zorgt ervoor dat alle onderdelen die onze productielijn verlaten, voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

We hebben topspecialisten in hun vakgebied in dienst die zorgen voor een hoge standaard van onze producten, een betrouwbare 
klantenservice en een professionele onderhoudsservice van de toestellen. We bieden ook producten aan met een productietijd van 
7 tot 14 dagen en goederen die direct leverbaar zijn vanaf het magazijn.

Dankzij de strikte veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen die binnen ons bedrijf worden geïmplementeerd, zijn we trots om 
kinderen, hun ouders en verzorgers de garantie te bieden van onbezorgd plezier en ontspanning op de speelplaats.

Klantenservice
Onze afdeling Klantenservice werkt volgens de hoogste normen van 
samenwerking. De werknemers van deze afdeling streven ernaar om 
binnen de kortst mogelijke tijd te reageren op vragen die aan het 
bedrijf zijn gericht en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen 
van de meest veeleisende kopers. We garanderen samenwerking op 
basis van begrip van de behoeften van de klant en bieden volledige 
ondersteuning in elke fase van de contractuitvoering, tijdens de 
garantieperiode en daarna.

Zorg voor de planeet
Zorg voor de natuurlijke omgeving vormt een essentieel onderdeel 
van de bedrijfsactiviteiten. FSC®-certi� caatnummer 
RINA-COC-000904: (licentienummer FSC® C163573) bevestigt het 
gebruik van materialen uit goed beheerde FSC-gecerti� ceerde 
bossen en andere gecontroleerde bronnen. De fabrikant volgt de 
principes van duurzame ontwikkeling in al hun ondernemingen, 
inclusief de selectie van aannemers en leveranciers. Ze zijn in het 
bezit van het ISO 14001:2015-certi� caat, wat bevestigt: de 
implementatie van een milieumanagementsysteem.
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Normen en veiligheid
De veiligheid van kinderen is van het grootste belang voor ons, 
daarom voldoen alle toestellen aan de Europese norm EN 1176. De 
producten hebben ook het TÜV Rheinland- of TÜV SÜD-certi� caat, wat 
hun veiligheid en hoge kwaliteit bevestigt. Onze high-end specialisten 
ondersteunen de klant tijdens het planningsproces van de speelplaats 
om te garanderen dat het project voldoet aan de geldende 
EU-veiligheidsnormen.

Staal lassen
Onze producten worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit 
lasnaden en een nauwkeurige afwerking, die een veilig gebruik en 
duurzaamheid van onze speeltoestellen garandeert. Een team van 
hooggekwali� ceerde lassers, ondersteund door geavanceerde 
lasrobots, zorgt voor de beste kwaliteit verbindingen van de stalen 
componenten.

Kwaliteitscontrole
Alle elementen waaruit de uiteindelijke toestellen bestaan, 
ondergaan een meerfasige en nauwkeurige kwaliteitscontrole 
om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de norm EN 1176. Onze 
kwaliteitsspecialisten maken ook gebruik van moderne laboratoria 
zoals apparaten en meetapparatuur om de kwaliteit van materialen 
te evalueren in elke productiefase - van de acceptatie van goederen 
of componenten, via alle fabricagestappen tot aan de verpakking en 
voorbereiding voor verzending. Door regelmatige controles en audits 
van onze leveranciers en aannemers zorgen we ervoor dat we alleen 
samenwerken met geveri� eerde bedrijven.

Laser staal snijden
De LC5-laser, het modernste geïntegreerde systeem voor het snijden 
van pro� elen en metalen platen, maakt optimale metaalbewerking-
sparameters mogelijk, waardoor het mogelijk is de beste resultaten te 
behalen in de kortste tijd.

Lasrobots
Lasrobots werken aan matrixen die speciaal voor onze behoeften zijn 
gebouwd. Ze verhogen de e�  ciëntie dankzij de mogelijkheid om 
lasprocessen continu uit te voeren. De kwaliteit van lasverbindingen is 
op het hoogste niveau dankzij het gebruik van de nieuwste 
CMT-technologie. Alle robots werken met hoogwaardige lasmachines.

Schuurbehandeling (zandstralen)
Het staal dat wordt gebruikt om de speeltoestellen te vervaardigen, is 
onderworpen aan een straalreinigingsproces dat ons in staat stelt om 
het juiste oppervlak te verkrijgen, evenals gelijkmatige lassen en randen. 
Dit zorgt voor een betere hechting van de verf, waardoor het product 
nog veiliger, duurzamer en nog esthetischer wordt. We gebruiken 
professionele straalkamers om elementen van verschillende groottes 
te verwerken. Voor thermisch verzinkt staal gebruiken we electrocorun-
dum korrelstralen en in het geval van koolstofstaal maken we gebruik 
van korrelstralen met gebroken gietstalen korrel.
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Poeder coating
Onze producten zien er esthetisch mooi uit en zijn dankzij de 
moderne poederlaklijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. 
We gebruiken de hoogste kwaliteit, kindveilige verven die het 
QUALICOAT-certi� caat hebben. Ons poedercoatproces voldoet aan 
strikte normen voor de temperatuur van lakverwarming, laagdikte 
en hechting van de lak op stalen elementen.

CNC
De HDPE- en HPL-platen die we gebruiken voor de productie van 
onze toestellen kopen we in bij toonaangevende fabrikanten over 
de hele wereld. Dit zorgt ervoor dat we onderdelen van de hoogste 
kwaliteit gebruiken. De platen worden bewerkt met behulp van 
CNC-freesplotters die nauwkeurig snijden en frezen garanderen. 
De gewenste vormen en frezen - compatibel met zelfs de meest 
gecompliceerde ontwerpeisen - worden gekenmerkt door hun hoge 
esthetische en educatieve waarden en voldoen tegelijkertijd aan de 
hoogste normen voor veilig gebruik.

Productie touwen
We gebruiken de hoogste kwaliteit 16 mm dikke staalkabels met 
polypropyleen of nylon vlechtwerk voor de productie van klimuitrust-
ing en componenten, evenals voor bruggen en kruisverbindingen. 
We koppelen ze met duurzame bevestigingsmaterialen van kunststof, 
RVS of aluminium. De touwelementen worden gedimensioneerd, op 
de juiste lengte gesneden en vervolgens verbonden met hydraulische 
persen met een druk van 150 ton.

Lassen van RVS (buis)glijbanen
Het gehele productieproces van RVS buisglijbanen wordt uitgevoerd 
door hooggekwali� ceerde medewerkers. Ze ontwerpen de buizen, 
rollen ze vervolgens met hoge precisie, passen alle elementen van 
het toestel bij en verbinden de componenten tot slot met duurzame 
en veilige lassen. Onze leverancier implementeert hoogwaardig AISI 
304 en AISI 316 roestvast staal.

Galvanisering
We verzinken altijd stalen onderdelen voor het aanbrengen van 
poederlak. Verzinken biedt een e� ectieve bescherming van het 
metalen oppervlak tegen corrosie veroorzaakt door atmosferische 
omstandigheden. We gebruiken twee soorten galvanisatie: poeder 
en thermisch. Met behulp van beide technieken slaan we metalen 
onderdelen op die verzinkt zijn, hierdoor kunnen we de bestellingen 
van onze klanten snel verwerken.

Robinia snijden en frezen
De 5-assige Robinia acacia hout snij- en freesmachine is een uitstekend 
hulpmiddel voor het nauwkeurig uitvoeren van zelfs de meest 
complexe details. Aangevuld met nauwgezet handwerk bij het 
vlakslijpen, kunnen we de beste resultaten behalen voor de productie 
van de Robinia-serie.
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Handgemaakte afwerking
De ervaren timmerlieden verwerken en bewerken alle houten 
elementen met passie met de hand en elk toestel wordt individueel 
gebouwd. Het proces wordt aangevuld met moderne 5D-bewerk-
ingscentra, die nauwkeurig herhaalbare details voorbereiden. Op 
deze manier produceren we elementen van de hoogste kwaliteit, is 
er een snelle orderverwerking en een hoge productie-e�  ciëntie.

Hout verwerking
CNC-zagen en industriële robots snijden en bewerken nauwkeurig 
het hout dat gebruikt wordt voor de productie van houten onder-
delen van onze speeltoestellen. Afschuinen van het hout verwijdert 
eventuele scherpe randen en vierzijdig schuren van het oppervlak 
bereidt het hout voor op het impregnatieproces. De hoge kwaliteit van 
de houten elementen garandeert de veiligheid van de toestellen en de 
automatisering van het proces zorgt voor een korte productietijd en 
snelle orderrealisatie.

Hout verf
Voor de productie van onze houten toestellen gebruiken we 
grenenhout dat onder druk in lagen aan elkaar is gelijmd. Op een 
volledig geautomatiseerde productielijn vindt het proces van het 
machinaal bewerken van vierkanthout, dat bestaat uit schuren, 
impregneren, schilderen, drogen en uitharden, plaats. Het hout 
ondergaat een meertraps beschermingsproces, dat een langdurige 
duurzaamheid van de houten onderdelen van onze toestellen 
garandeert en ze bestand maakt tegen weersomstandigheden.
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Materialen en 
onderdelen
We zijn van mening dat elk detail ertoe doet, daarom gebruiken we voor de productie van onze toestellen de hoogste 
kwaliteit materialen en onderdelen met certi� caten, en werken we samen met wereldberoemde fabrikanten. Alleen 
hierdoor zijn we in staat om het eindproduct te verkrijgen, dat niet alleen esthetisch en functioneel is, maar ook veilig en in 
overeenstemming met de geldende normen.

Hout
Gelamineerd hout met een doorsnede van 90 mm 
x 90 mm. Eersteklas hout van topkwaliteit: noest-
vrij, egale kleur, rechte nerf. Geslepen, geïmpregn-
eerd en gelakt via een meertraps productieproces. 
Beschermd vanaf de bovenkant met duurzame 
plastic beschermkappen en vanaf de onderkant 
met thermisch verzinkte stalen ankers, die het 
hout beschermen tegen direct contact met de 
grond en voorkomt zo de ontwikkeling van rot en 
verlengt daarmee de levensduur.

Robinia hout
Acacia is het meest duurzame hout dat in Eu-
ropa aanwezig is. Het hout kenmerkt zich door 
natuurlijke, lichte kleuren. Impregneren is niet 
nodig vanwege het hoge gehalte aan oliën, die 
het materiaal van nature zeer goed bescher-
men tegen weersomstandigheden, rottingspro-
cessen en ongedierte. Acacia onderscheidt zich 
door een uitzonderlijke hardheid, weerstand 
tegen vocht of contact met de bodem. We 
verkrijgen dit hout van Europese plantages die 
FSC®-gecerti� ceerd zijn en van andere gecon-
troleerde bronnen.

Roestvrijstaal (RVS)
Een AISI 304 of AISI 316 roestvrijstalen con-
structie die wordt gebruikt voor de productie 
van speeltoestellen, glijbanen, buisglijbanen, 
bevestigingsmiddelen en kettingen. Met een 
glad oppervlak, is het volledig weerbestendig 
en garandeert zo een lange levensduur.

Stalen onderdelen
Een stalen constructie van onderdelen is 
opgebouwd uit pro� elen met verschillende 
doorsneden. Het is beschikbaar in de volgende 
opties:
• thermisch verzinkt en gepoedercoat met 

UV-bestendige verven met het 
QUALICOAT-certi� caat,

• als staalconstructie: gestraald, met ijzer gefos-
fateerd, gepoedercoat en gepoedercoat met 
UV-bestendige lakken met het QUALICOAT-
certi� caat.

HEXA platforms
Antislip en watervast HPL of optioneel water-
vast antislip triplex. Kruisgestructureerd mul-
tiplex gecoat met een heetgeperste fenol� lm 
met een honingraatafdruk op het oppervlak 
- het biedt een verhoogde weerstand tegen 
slijtage, mechanische schade en chemische 
middelen. Het is PFEC-gecerti� ceerd.

HDPE
HDPE is een hogedichtheidspolyethyleen. 
Het vertegenwoordigt een hoogwaardig ma-
teriaal dat bestand is tegen weersinvloeden, 
d.w.z. het is waterdicht, bestand tegen vorst, 
UV-straling of vocht. Voor de productie van di-
verse panelen, daken en andere speeltoestel-
len gebruiken we drielaagse platen (met een 
zwarte kern van 100% gerecycled granulaat).

HPL
HPL is een duroplastisch laminaat dat is 
uitgehard met polyurethaan-acrylharsen en 
een zeer resistente oppervlaktelaag vormt die 
beschermt tegen externe factoren. HPL-platen 
zijn bestand tegen chemische en biologische 
factoren, UV-stralen en wisselende weersom-
standigheden. Dit laminaat wordt gebruikt 
voor de productie van verschillende soorten 
panelen, daken en andere speeltoestellen. Het 
is PFEC-gecerti� ceerd.

Polycarbonaat (PC)
Een uitstekend alternatief voor glas, een zeer 
duurzaam materiaal met vergelijkbare trans-
parantie en tegelijkertijd twee keer zo licht 
en 200 keer beter bestand tegen schokken. 
Bovendien is het bestand tegen weersom-
standigheden, waaronder UV-stralen en heeft 
het een breed temperatuurbereik. Door ons 
gebruikt voor de productie van panelen, af-
dekkingen en ramen of bolvormige 3d ramen 
(patrijspoorten).
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PP tunnels
Tunnels met dubbele wand die bestand zijn 
tegen vervormingen, gemaakt van PP (diam-
eter 500 of 600 mm). Bestand tegen slijtage, 
vandalisme en externe factoren.

Touwen
Gegalvaniseerde staalkabels met een diame-
ter van 16 mm, omhuld met polypropyleen of 
nylon, verbonden met plastic, roestvrijstalen 
of aluminium connectoren, bestand tegen 
UV-straling, slijtage en rot.

Klimstenen
Kleurrijke klimstenen van duurzaam com-
posiethars met minerale vulsto� en; bestand 
tegen slijtage en UV-straling.

Glijbanen
De glijbanen zijn gemaakt van AISI 304 RVS, 
bestand tegen vandalisme en externe factor-
en. Als alternatief kan er ook gekozen worden 
voor kunststof glijbanen. De zijpanelen zijn 
gemaakt van HDPE of HPL platen die bestand 
zijn tegen weersomstandigheden incl. vorst 
en UV stralingen.

Inox glijbanen
Glijbanen gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, 
bestand tegen vandalisme en externe factor-
en. Gemaakt met aandacht voor elk detail, 
met lasnaden van de hoogste kwaliteit, zijn ze 
een elegante afwerking voor producten voor 
speelplaatsen.

Buis glijbanen
Glijbanen gemaakt van gecerti� ceerd AISI 304 
en AISI 316 roestvrij staal. Plaatdikte: 2,5 mm, 
diameter van de glijbaan: 790 mm, geschuurd 
oppervlak. De lengte van de glijbaanuitgang 
hangt af van de lengte van de glijbaan zelf, de 
uitgangskap is gemaakt van een buis met een 
diameter van 33,7 mm. Beschikbare varianten: 
recht, gebogen of spiraal (360 graden). De 
buisglijbanen voldoen aan de norm EN 1176.

PE buis glijbanen
Gemaakt van kleurrijk, slagvast en krasvast 
resistent polyethyleen (PE) met een 
binnendiameter van ca. 75cm. De buizen zijn 
verkrijgbaar in verschillende felle kleuren, 
vormen (recht, gebogen, spiraal) en in ver-
schillende hoogtes.

Ankers
In houten producten gebruiken we thermisch 
verzinkte ankers die hout beschermen tegen 
direct contact met de grond. Ze voorkomen 
rot, dus verlengen de levensduur van houten 
producten en zorgen voor een verlengde 
levensduur van de toestellen.

Kettingen
Gecerti� ceerde AISI 304 en AISI 316 roestvri-
jstalen kettingen.

Beschermkappen
Beschermkappen van rubber of polypropyl-
een beschermen de hoofdconstructiepro� el-
en tegen weersomstandigheden en kinderen 
tegen verwondingen.

Bouten
AISI 304 en AISI 316 roestvrij staal of gegalva-
niseerde bouten zijn beveiligd tegen externe 
factoren door duurzame polyamide doppen. 
Dit maakt onze apparatuur bestand tegen 
slijtage en tegen wisselende weersomstan-
digheden.

Beweegbare elementen
Elementen uit de Fitness-serie op basis van 
twee groepen: het Zwitserse scharniersys-
teem - veilig, duurzaam en lang meegaand, 
maakt volledig geleide beweging mogelijk, 
bestand tegen overbelasting, weersomstan-
digheden en vandalisme, met een mechanis-
che stop en een duurzaam lagersysteem in de 
behuizing, waardoor het niet hoeft te worden 
gesmeerd en geen onderhoud nodig heeft. 
Deze onderdelen zorgen voor een lange 
levensduur van toestellen met bewegende 
onderdelen.
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30 jaar garantie
• structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen onderdelen

Garantie
De hoogste kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door ervaren specialisten en hoogwaardige materialen. 
Daarom kunnen we onze klanten een langdurige garantie bieden op storingsvrij en volledig veilig gebruik van onze 
toestellen. We bieden ook service na de garantie. Bestellingen voor de meeste reserveonderdelen worden binnen 48 uur 
voltooid.

Geselecteerde garantieperiodes:

15 jaar garantie
• structureel falen van staal en roestvast staal, voor dynamis-

che apparatuur
• structurele elementen van Robinia hout

Meer informatie over andere garantieperiodes of over garantie van andere producten kan u terugvinden op www.dadiplay.be/garantie.

10 jaar garantie
• Structureel falen van hogedichtheidspolyethyleen en 

hogedruklaminaten componenten
• tegen bederf en schimmelaantasting op Robinia-hout
• op grenen houten constructiepalen (behalve op rot en 

schorskevers)

5 jaar garantie
• corrosie van roestvrijstaal en thermisch verzinkte en ge-

poedercoate onderdelen
• tegen schorskevers en rot bij houten constructie-elementen

3 jaar garantie
• op poeder gegalvaniseerde en gepoedercoate onderdelen, 

defecten aan touwen en netten
• houten structurele elementen
• gegoten rubbervloeren

2 jaar garantie
• alle resterende onderdelen, niet onder de andere periodes 

gede� nieerd
• op installatie van toestellen, grondwerken, valondergronden
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Ontwerp in 2D & 3D
Indien gewenst kunnen we de speeltoestellen in 2D en 3D intekenen.
We houden rekening met de veiligheidszones van de toestellen en we kunnen ook eventuele valondergronden toevoegen.
Zo heeft u een goed idee van hoe uw toekomstige speeltuin er zal gaan uitzien!

We kunnen ook intekenen op 2D op Google Maps. Zo heeft u nog een beter zicht op de inplanting van de toestellen in een 
bestaande zone.
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3D zichten, net echt!
Met de 3D zichten krijgt de speeltuin echt vorm! Gebruik ze in presentaties, 
voor sponsors of op a�  ches bij de aankondiging van een nieuwe speeltuin.

Reliëf
Ook verschillende niveaus in het terrein kunnen toegevoegd worden.
Wenst u een talud? We tonen hoe die er kan uitzien!

Toevoegen decoratie en groen
Door het toevoegen van decoratie en groen-elementen in de tekening 
zorgen we voor een getrouwe weergave van uw toekomstige speeltuin.

Keuze speeltoestellen
Alle speeltoestellen uit ons gamma kunnen ingetekend worden.



| Wat hebben we te bieden?

Hoge torens... Gigantisch groot!
Torens tot 9,5 m, verbonden door bruggen, met een hele reeks leu-
ke speelse en actieve elementen, met roestvrijstalen buisglijbanen, 
waardoor kinderen van alle leeftijden vrolijk kunnen spelen.
De grote torencombinaties zijn echte eyecatchers dankzij hun 
vormgeving en de unieke details. Ze zijn verkrijgbaar in 4 thema's: 
Jungle, Space, Castillo en een standaard variant met uniforme 
kleuren.

Wat hebben 
we te bieden?
We hebben een assortiment met meer dan 800 producten bestaande uit zowel 
speeltoestellen als sporttoestellen, maar ook parkmeubilair. De producten 
onderscheiden zich door hun unieke design en moderne functionaliteiten. De 
veilige, leuke torenconstructies en themaproducten prikkelen de fantasie en 
zullen zowel jongere als oudere kinderen gegarandeerd urenlang onbezorgd 
plezier bezorgen.

Robinia serie
De Robinia-serie bestaat uit speeltoestellen gemaakt van natuurlijk 
materiaal - Robinia acaciahout, het meest duurzame hout dat in 
Europa te vinden is. Producten, verrijkt met glijbanen, leuningen en 
ladders van roestvrij staal en elementen van HPL-platen in ingetogen 
kleuren zijn een uitstekende uitbreiding van het aanbod en maken 
het ontwerp van een natuurlijke en elegante speeltuin mogelijk.

Recycled serie
De Recycled serie is gloednieuw en 
bestaat uit meer dan 100 nieuwe 
producten die gemaakt zijn van 
gerecycleerd consumptieafval.
Ze zorgen voor een eco-friendly 
speeltuin met een lage CO2 emissie.
Zo zorgen we samen voor een 
betere planeet voor onze kinderen 
en alle volgende generaties.
De Recycled serie bevat speeltoren-
combinaties, glijbanen, speelhuis-
jes, klimtoestellen, themacombi-
naties en nog zoveel meer. 
Er is ook parkmeubilair beschikbaar 
in Recycled materialen.
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Thematische serie
De CASTILLO, JUNGLE en de 
SPACE serie zijn hoge torens en 
multifunctionele combinaties met 
motieven en bedrukt polycarbonaat 
die verwijzen naar de tijden van 
ridderlijkheid, jungle en verken-
ning van de ruimte. Gemaakt van 
de hoogste kwaliteit materialen, 
waardoor kinderen op elke leeftijd 
plezier kunnen hebben.

Rollenspel speeltoestellen
Een vuurtoren met een hoogte van 
7 m, een station met brandweerwa-
gen of een treinstation zijn toestel-
len waarmee je een themaspeeltuin 
kunt creëren met een onbeperkt 
aantal rollen om te spelen. Houten 
constructies op basis van systemen 
bekend uit de WOODEN serie, 
verrijkt met duurzame PE buis 
glijbanen.

Inclusieve toestellen
Carousels, trampolines en schom-
mels ontworpen voor gemakkelijk 
en veilig gebruik voor mensen die 
zich zelfstandig in een rolstoel ver-
plaatsen en voor gezamenlijk inte-
gratieplezier voor iedereen, zonder 
leeftijds- en � theidsbeperkingen.

Fitness serie
De Fitness-serie is gemaakt 
met wellness in het achter-
hoofd en stimuleert om te 
trainen en een gezonde 
levensstijl te leiden. De 
toestellen uit de serie zijn 
verkrijgbaar in verschillen-
de kleur- en materiaalop-
ties waarmee u een profes-
sionele outdoor gym kunt 
creëren die inspeelt op 
verschillende behoeften.

Calisthenics serie
Een serie ontworpen voor 
ontwikkeling, � t blijven en 
terugkeren naar een goede 
fysieke conditie. Stalen en 
Robinia houten constructies 
met veel staven en elementen 
om te trainen met het gewicht 
van je eigen lichaam. Modern 
design, duurzame materialen 
en kleurmogelijkheden, perfect 
voor het creëren van een eigen-
tijds sportveld.

Arena serie
Multifunctionele sportvelden 
met een modulaire 
constructie, gebaseerd op 
gegalvaniseerd stalen 
pro� elen en panelen 
verkrijgbaar in verschillende 
materiaalopties, formaten en 
uitvoeringen. De voetbal-
doelen, basketbaldoelen en 
multisportnetten zijn ook 
apart verkrijgbaar.

Jumpoo serie
Duurzame buitentram-
polines die activiteit 
stimuleren, gemaakt van 
materialen van de hoogste 
kwaliteit. Springen op de 
trampolines versterkt de 
spieren, heeft een positief 
e� ect op de motorische 
coördinatie en zorgt tege-
lijkertijd voor onbeperkt 
plezier. We hebben ook 
een rolstoelvriendelijke 
variant beschikbaar.

Bewegende toestellen
Carousels, schommels
(inclusief wippen), veerwippen 
en outdoor � tnessapparatuur 
op basis van geleide systemen 
of gesloten lagers die geen 
onderhoud nodig hebben. 
Apparatuur die fysieke activ-
iteit mogelijk maakt, maakt 
de speeltuin aantrekkelijker, 
waardoor veel vaardigheden 
kunnen worden ontwikkeld 
en tegelijkertijd veel vreugde 
wordt gebracht.

Complementaire toestellen
De afzonderlijke series worden 
gekenmerkt door een aparte kleur, 
materiaal, motief en vorm. We hebben 
klassieke toestellen zoals schom-
mels, draaimolens, veerwippen en 
zandbakken als aanvulling op elk van 
de series.

Robinia
Fitness
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Rolstoeltoegankelijke speelcombinaties
Dankzij de rolstoelvriendelijke hellingen zijn deze combinaties 
volledig toegankelijk voor mindervalide kinderen en kinderen 
met een beperking. De toestellen zijn volledig ontworpen naar de 
noden van de kinderen en alle elementen zijn op de juiste hoogtes 
voorzien. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en 
uitvoeringen.

Iedereen 
moet kunnen 
spelen.
We vinden het belangrijk dat elk kind kan spelen en plezier hebben in onze 
speeltuinen. Ook kinderen met een beperking. Inclusief spelen is daarom 
een belangrijke focus en we spelen hierop in met heel wat inclusieve 
speeltoestellen en speelelementen.

Rolstoeltoegankelijke multi-combinaties
De rolstoeltoegankelijke multi-combinaties combineren een rolstoel-
toegankelijke combinatie met een gewone speelcombinatie.
Zo is er één groot toestel dat geschikt is voor alle kinderen.

Inclusief ontwerp
Bij het ontwerp van een speeltuin die inclusief is, staan we graag bij 
met advies en begeleiding. We zorgen voor een perfecte verhoud-
ing in de speeltuin.
Het is bijvoorbeeld niet nodig om alle toestellen inclusief te voor-
zien.
Vaak hebben onze speelcombinaties heel wat elementen op de 
begane grond, waardoor ze deels inclusief zijn en toegankelijk voor 
kinderen in een rolstoel of met een fysieke beperking.
Het is ook mogelijk om een bestaande speeltuin meer inclusief te 
maken.
Dat kan aan de hand van onze kleinere speeltoestellen die volledig 
gericht zijn op inclusief spelen.
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Klassieke speeltoestellen, nu ook inclusief
Bij inclusieve speeltuinen denken we niet alleen aan speelcombinaties die inclusief gemaakt worden, maar ook aan de al bestaande klassiekers. We denken dan aan schommels, 
draaimolens of carousels, schommels, wipwappen, trampolines en nog zoveel meer.
Voor al deze klassiekers hebben we ook een inclusieve variant in het assortiment. Zo zorgen we ervoor dat zelfs de kleinste speeltoestellen al een groot verschil maken.
De ontwerpen zijn uniek en echte eyecatchers, onmogelijk om te weerstaan!

Aangepaste veerwippen en schommels
Ook bestaande veerwippen en schommels zijn vaak toegankelijk voor minder 
mobiele gebruikers. Zoals veerwippen met een meer open structuur zonder 
hindernissen of vogelnestschommels. De vogelnestschommels zijn bovendien 
verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen: gepoedercoat staal, RVS, geïmpregneerd 
en gelamineerd grenen hout en Robinia hout.

Inclusief sporten
Ook voor onze sporttoestellen vinden we het belangrijk dat deze inclusief zijn en 
te gebruiken door iedereen.
De sporttoestellen zijn daarom opnieuw ontworpen met toegankelijkheid voor 
minder mobiele gebruikers in gedachte.

Zo zijn de arena's verkrijgbaar met rolstoelvriendelijke toegangen en poorten en 
zijn heel wat van de � tnesstoestellen en street workout toestellen ook te gebruik-
en door minder mobiele sporters.

Speelcombinaties met inclusieve elementen
Heel wat speelcombinaties uit ons gamma met één of meerdere torens bevatten 
diverse educatieve elementen en speelse elementen op de begane grond. Hier-
door zijn de toestellen te gebruiken door zowel valide als mindervalide kinderen.

Toegankelijke speelpanelen
De speelpanelen die in heel wat speelcombinaties gebouwd zijn, zijn ook apart 
verkrijgbaar. Ze zijn makkelijk toe te voegen aan een bestaande speeltuin en zijn 
al met een beperkt budget verkrijgbaar.
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Loop 
in de 
wolken!
De 9,5 m hoge torens, met uitdagende bruggen, actieve 
elementen en buisglijbanen prikkelen de fantasie en 
zorgen voor inspirerend speelplezier. Torens met een 
thema dat verwijst naar sprookjes en verhalen over 
kastelen, ridders, prinsessen en draken. Ze zorgen voor 
plezier en rollenspel.

Hoge
torens

Castillo 3040-1

9,5m hoge toren

Castillo VP3030-1

6,5m hoge toren

Castillo VP3027-1

5m hoge toren
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Castillo VP3031-1

Deze set bevat: 5m + 6,5m torens

Castillo VP3045-1

Deze set bevat: 5m + 6,5m + 9,5m torens

Castillo VP3060-1

De set bevat: 5m + 6,5m + 9,5m torens

Kies zoveel
je wil!
Het aanbod omvat torensets bestaande uit twee, drie of zelfs zes torens, 
waardoor het mogelijk is het aanbod aan te passen aan het budget en de 
beschikbare ruimte. De verbindingselementen met sterke bruggen zijn gemaakt 
van touwen, diverse bevestigingsmiddelen en roestvrijstalen staven van de 
hoogste kwaliteit. Ze zorgen voor spanning, uitdaging en tegelijkertijd vergroten 
ze het plezier.

Combi
modules
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Robinia, 
natuurlijk!
De ROBINIA serie is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor 
speeltoestellen voor jongere en oudere kinderen. De verscheidenheid aan 
educatieve en sensorische panelen, evenals bewegende elementen, wekken 
bij kinderen grote interesse en vreugde op.

De milieuvriendelijke, houten toestellen in de ROBINIA-serie stimuleren de 
uitgebreide lichamelijke ontwikkeling van een kind en laten een grote groep 
kinderen tegelijkertijd spelen. Hierdoor leert het kind relaties aan te gaan 
met leeftijdsgenoten en samen te werken in een groep.

Meer dan 150 producten voor speeltoestellen, outdoor sport en klein 
meubilair passen perfect in zowel het natuurlijke landschap als de moderne 
architectuur.

Robinia
hout

Geproduceerd
van natuurlijk
ruw materiaal

RVS
elementen

Bewegende
en educatieve
elementen

RVS glijbanen

Bekijk het 
Robinia aanbod
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Robinia hout
Het acaciahout dat wordt gebruikt bij de productie van 
de Robinia-serie bevat veel oliën die het materiaal zeer 
goed beschermen tegen weersomstandigheden en het 
op natuurlijke wijze beschermen tegen rottingsprocessen 
en ongedierte. Van het hout dat we verkrijgen, zijn we er 
zeker van dat het afkomstig is van Europese plantages 
met FSC®-certi� cering en andere gecontroleerde bron-
nen, waardoor we voor de toekomst zorgen in de geest 
van duurzame ontwikkeling.

Veiligheidsstandaarden
Om het unieke en onregelmatige karakter van het acaci-
ahout te behouden, wordt elk product individueel bereid 
in overeenstemming met de veiligheidsnormen. In de 
Robinia-serie hebben we unieke technische oplossingen 
ontwikkeld die voldoen aan de EN 1176 veiligheidsnorm. 
De producten zijn gecerti� ceerd door de internationale 
certi� cerende instelling TÜV SÜD. Daarnaast ondergaan 
onze productievestigingen periodieke controle-audits 
door onafhankelijke certi� catie-instellingen.

Veilige afwerking
Dankzij de verwerking van hout door schuren, maken we 
het oppervlak glad en wissen we eventuele ruwe randen 
of one� enheden, zodat we het product niet alleen 
esthetisch goed maar ook veilig maken.

Anti-slip HPL platen
Anti-slip HPL platen zijn een perfecte toevoeging die ge-
bruikt worden in verschillende types van steps en smalle 
platformen. Dankzij de hoge kwaliteit van de platen, zijn 
ze bestand tegen chemische en biologische factoren, 
UV stralen en veranderende weersomstandigheden. 
De veilige anti-slip structuur, ingetogen kleuren en 
natuurlijke look, zijn perfect in harmonie met de houten 
Robinia serie.

Duurzame metalen 
onderdelen
Om de hoogste kwaliteit en langdurig gebruik van de 
Robinia-serie te garanderen, hebben we deze aange-
vuld met handvaten, glijbanen en andere construc-
tie-elementen in RVS en thermisch verzinkt staal.

Touwen van hoge 
kwaliteit
Bij de productie van klimelementen gebruiken we 
gegalvaniseerde staalkabels omhuld met polypro-
pyleen vlechtwerk. De gemonteerde aluminium 
touwverbindingen en veilige, gekalibreerde 
roestvrijstalen kettingen zorgen voor de 
betrouwbaarheid van oplossingen en veilig gebruik.

Snelle en eenvoudige 
installatie
Voor verzending ondergaan alle producten een 
voormontage in de fabriek om schade te voorkomen. 
Er is een speciaal verbindingssysteem ontwikkeld, 
bestaande uit passende ondersnijdingen, speciale 
bevestigingen en het machinaal bewerken van gaten 
op belangrijke plaatsen. Dankzij de duidelijke 
instructies en de individuele markering van de com-
ponenten is het mogelijk om snel en 
eenvoudig te installeren, zonder specialistische kennis 
en gereedschap.

Verpakking en transport
Alle elementen zijn zo gefabriceerd dat ze zowel 
over de weg (per vrachtwagen of oplegger), als over 
zee of door de lucht vervoerd kunnen worden. De 
juiste verpakking van de elementen optimaliseert de 
ruimte- en transportkosten en vergemakkelijkt het 
gemakkelijk lossen zonder kranen of gespecialiseerde 
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Splish,
splash,
natuurlijk :)
De ROBINIA serie is in heel wat toepassingen, vormen, groottes en ontwerpen 
beschikbaar.

Daar voegen we dit jaar ook nog een hele reeks nieuwe toestellen aan toe.
Zo hebben we vanaf dit jaar een volledig nieuw gamma aan Robinia speeltoestellen voor 
waterspel en zandspel.

De combinatie van roestvrij staal met het natuurlijke Robinia hout zorgen voor unieke, 
aantrekkelijke en natuurlijke speeltoestellen.
Het zijn echte eyecatchers en een grote meerwaarde voor een natuurlijke speeltuin.

New products

Geproduceerd van
natuurlijke

 grondstoffen

RVS
elementen

Polycarbonaat
onderdelen

Beweegbare en
educatieve
elementen

Nieuwe 
serie!

Bekijk het 
Waterplay aanbod

MODULAIRSYSTEEM



VPWP2850

VPWP2858

VPWP2863
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New products

Roestvrij staal
Door gebruik te maken van goten, troggen en badkuipen van 
AISI 304 of AISI 316 roestvrij staal met een geschikte gladde 
oppervlakteafwerking kunnen kinderen spelen in water 
en zand. Bij goed onderhoud blijft RVS onaangetast door 
weersomstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur.

Polycarbonaat
Onze apparaten zijn verrijkt met componenten van trans-
parant polycarbonaat, een uitstekend alternatief voor glas. 
Tweemaal lichter en tegelijkertijd tweehonderd keer beter be-
stand tegen schokken, is dit materiaal perfect als functioneel 
en esthetisch detail in toestellen voor speelplaatsen. Boven-
dien is het bestand tegen UV-stralen, weersomstandigheden 
en temperaturen in een breed bereik.

Beweegbare elementen
Met de elementen van de Robinia WATERPLAY-serie kunnen 
kinderen de waterstroom door de apparaten regelen dankzij 
de vele dammen, schroeven en molens van roestvrij staal, 
HDPE of polycarbonaat. Deze componenten, in beweging 
gezet door fysieke kracht, staan garant voor urenlang 
speelplezier.

Robinia hout
Het acaciahout dat wordt gebruikt bij de productie van 
de Robinia-serie bevat veel oliën die het materiaal zeer goed 
beschermen tegen weersomstandigheden en het op natuurli-
jke wijze beschermen tegen rottingsprocessen en ongedierte. 
Het gebruikt Robinia hout is afkomstig van Europese 
plantages met FSC®-certificering en andere gecontroleerde 
bronnen, waardoor we voor de toekomst zorgen in de geest 
van duurzame ontwikkeling.

Ook volledig in 
roestvrij staal verkrijgbaar
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Arena, 
let’s play!
De Arena is een multifunctioneel speelveld dat een 
zelfstandige sportvoorziening kan zijn, perfect geschikt 
voor de openbare ruimte. In de Arena kun je voetballen, 
basketballen, handballen, hockeyen, tennissen en nog 
veel meer.

Dankzij de modulariteit van de grootte en het 
functionele ontwerp, evenals de mogelijkheid om 
de materiaal- en kleurversie te kiezen, kan de Arena 
worden aangepast aan individuele behoeften.

Nieuwe 
serie!

Modulair
systeem!

Modulaire HDPE
zijpanelen

Gelaste
stalen panelen Multi-module

basketbaldoelen

Vrijstaande
basketbaldoelen

Ingebouwde
voetbaldoelen

Rolstoel
toegankelijkheid

Ingebouwde
voetbaldoelen

Veiligheidsnetten

NU BESCHIKBAAR
zie p. 230
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Hout
Het hout is afkomstig van 

gecontroleerde boerderijen die 
zorgen voor biodiversiteit en 

ecologisch evenwicht. Duurzaam 
bosbeheer voorkomt ongunstige 

klimaatveranderingen.

Recycled plastic
We hebben gewoon plastic 

vervangen door grondstoff en 
gemaakt van gebruikte touwen en 
visnetten. Door gebruik te maken 

van ‘groen plastic’ verminderen we 
de hoeveelheid plastic afval op het 

land en in de oceanen.

Textiel afval
Onze duurzame constructiepalen 
zijn gemaakt van gebruikt textiel 
en folie. Het recyclen van kleding 

en tassen is de sleutel tot het 
verminderen van de uitstoot van 

kooldioxide en het verminderen van 
afval op stortplaatsen.

Zorg samen
met ons
voor de planeet
We willen dat het onbezonnen plezier en het vrolijke gelach van kinderen weerklinkt in een schone, groene omgeving, 
zowel nu als in de komende tientallen jaren. Daarom gebruiken we wat het beste is voor de jongsten en de natuurlijke 
omgeving: innovatieve post-consumer gerecyclede materialen. Door gerecyclede materialen te gebruiken, helpen 
we de verbranding en opslag van plastic afval te verminderen en ondersteunen we ook de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën voor de verwerking ervan.

LAGE CO²UITSTOOTRecylced, de betere 
manier!
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Consumer

Waste 
sorting

Secondary natural 
resources

Collecting 
waste

Dadiplay
toestellen 

Kies slim en bewust
Nu kunnen we er samen voor zorgen dat de huidige 
en toekomstige generaties opgroeien in een veilige 
omgeving voor de gezondheid. Door te kiezen voor 
gerecyclede toestellen, bouwt u een ecologische 
speeltuin die bestaat uit structurele elementen 
gemaakt van post-consumer afval of consumptieafval.

Onze “groene” speeltuinen zijn gemaakt van gebruikt 
textiel, folie en oceaannetten. Op deze manier 
creëren we van afval dat voorheen de bodem en de 
lucht verontreinigde, nu vrolijke eco-plekken voor 
creatief spel. Gerecycleerde toestellen zijn niet alleen 
klimaatneutraal, maar ook zeer duurzaam en veilig in 
gebruik.

Speeltuinen die voldoen aan de principes van de 
circulaire economie zijn ons doel, dat we blijvend 
nastreven. Daarom wordt er gekozen voor 
grondstofl everanciers die afval na consumptie 
terugwinnen en verwerken, waardoor hun negatieve 
impact op het milieu wordt geminimaliseerd. 
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We geven om het 
milieu en de planeet
De elementen voor de toestellen worden gebouwd op basis van moderne technieken van kunststofafvalverwerking. Sinds 
2014 zijn de kernen van alle HDPE-panelen die gebruikt worden bij de productie van speeltoestellen gemaakt van gerecyclede 
materialen. Aan de andere kant zijn de houten constructies van de speeltuigen gemaakt van hout dat is verkregen in 
overeenstemming met de principes van duurzaam bosbeheer. Zo ondersteunen we het ecologische evenwicht van onze planeet. 
Gerecycleerde apparaten zijn perfect geschikt voor wereldwijde inspanningen om land en oceanen schoon te houden, de uitstoot 
van koolstofdioxide te verminderen en de kostbare hulpbronnen van de aarde te beschermen. Het scheiden van plastic afval en 
de verwerking ervan tot eco-grondstoff en zijn een belangrijk element op weg naar de “groene” toekomst van onze kinderen en 
toekomstige generaties. Maak kennis met de eco-methoden:

Daken, zijpanelen en beweegbare elementen zijn gemaakt van 
HDPE-panelen, die zijn gemaakt van gerecyclede oceaannetten 
en touwen.

De constructiepalen van de klimtoestellen zijn gemaakt van zeer 
duurzame grondstof, die is gemaakt van gerecycled textiel en folie.

Door materialen te recycleren zoals kunststof en gebruik te maken 
van onbewerkt Robinia acaciahout, zonder chemicaliën in de vorm 
van impregnaties en verven, dragen we bij aan het verminderen van 
de CO2-uitstoot.

De houten elementen van de speeltoestellen en sporttoestellen zijn 
gemaakt van hout van gecertifi ceerde leveranciers die bossen beheren 
in overeenstemming met de principes van duurzaam bosbeheer.
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Maak kennis met onze 
ecologische oplossingen

Duurzame grondstoffen
100% ecologische speeltuin?

Bij ons is het mogelijk. Niet alleen de constructiepalen, maar ook 
“groene” HDPE-panelen, die gebruikt worden om daken, zijpanelen en 
andere structurele en beweegbare elementen van Recycled-toestellen 

te bouwen, zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Als gevolg hiervan 
vervuilen vislijnen en netten niet langer de oceanen en het land, maar 

vormen ze een solide bouwmateriaal voor de eco HDPE-panelen. Zo 
worden we onderdeel van circulaire oplossingen voor 

een schone natuur en de toekomst van ons 
allemaal.

Hout uit duurzaam 
bosbeheer

Aangenaam om aan te raken, hout van goede 
kwaliteit is de basis van een speelplaats die vriendelijk is 
voor kinderen en volwassenen. Bij het bouwen met hout 
willen we de natuur niet schaden, daarom komt het hout 
van onze speeltoestellen van gecertifi ceerde boerderijen 
op basis van de principes van duurzaam bosbeheer. We 

kiezen leveranciers die hout op zo’n manier inkopen dat ze de 
bosbronnen niet verminderen en hun biodiversiteit behouden.

Recycled producten 
We streven er naar om ervoor te zorgen dat elk element van 

de speeltuinen veilig is voor kinderen en de natuurlijke 
omgeving. De constructiepalen zijn gemaakt van eco-
grondstof, die is gemaakt op basis van een innovatieve 
technologie voor het verwerken van gebruikte kleding 
en folie. Dit zeer duurzame, milieuvriendelijke 
materiaal vervangt met succes kunststoff en 
in torens en ladderconstructies. Hierdoor 
verminderen we de hoeveelheid 

textiel- en folieafval op stortplaatsen 
en verbrandingsovens, waardoor de 

uitstoot van koolstofdioxide naar de 
atmosfeer wordt verminderd.
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Robinia hout
Acacia Robinia-hout bevat natuurlijke 

oliën die het hout beschermen, 
daarom gebruiken we ze in hun 

natuurlijke vorm.

Composiet palen
De palen zijn gemaakt van

100% gerecycled consumentenafval,
voornamelijk kleding.

HPL panelen & 
platformen

HPL-platen zijn bestand tegen chemis-
che en biologische factoren, UV-stralen 
en wisselende weersomstandigheden. 

Het is PFEC-gecertifi ceerd.

Houten palen
Het hout wordt geoogst uit bossen die 
worden beheerd volgens de principes 

van duurzame ontwikkeling.

HDPE panelen
Groene HDPE panelen gemaakt van
100% gerecycled oceaanafval zoals

als visnetten en lijnen.

HDPE met
gerecycleerde kern

100% recycled
 composiet 

Lage CO2

emissie 

100% recycled 
HDPERecycled, 

de betere
manier!
Met het oog op de toekomst van kinderen en toekomstige generaties, 
ontstond het idee om de klassieke elementen van de constructie 
van speeltoestellen te vervangen door gerecyclede post-consumer 
materialen. Als gevolg hiervan hebben we een groep gerecyclede 
producten gecreëerd die voor 100% is gebaseerd op recyclebare 
materialen die de koolstofemissie verlagen.

Torens, glijbanen, ladders, zandbakken, educatieve panelen, 
veerwippen, schommels en complementaire elementen, zoals banken 
en afvalbakken - allemaal geproduceerd met gebruik van recyclebare 
materialen.

Waaruit bestaan onze ecologische speeltuinen?

Multiplex platformen
Antislip, waterdicht multiplex, gecoat 
met een warmgeperste fenolfi lm met 
een opdruk van honingraatoppervlak. 

Het is PFEC-gecertifi ceerd.
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30 jaar garantie
Structurele sterkte van staal en roestvrij 
stalen onderdelen.

Geselecteerde garantieperiodes:

15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvast staal, voor dynamische appa-
ratuur; structurele elementen gemaakt van Robinia-hout.

10 jaar garantie
Structureel falen van polyethyleen met hoge dichtheid en
componenten van hogedruklaminaat.

5 jaar garantie
Corrosie van RVS en thermisch verzinkte en gepoedercoate onderdelen; 
tegen schorskevers en rot bij houten constructie-elementen.

Kwaliteit & garantie
De hoogste kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door ervaren specialisten en hoogwaardige materialen. Daarom 
kunnen wij onze klanten een langdurige garantie bieden op een storingsvrij en volledig veilig gebruik van onze speeltoestellen. 
We bieden ook service na garantie. Bestellingen voor de meeste reserveonderdelen worden binnen 48 uur voltooid.

Gerecyclede palen gemaakt van composiet - een innovatief materiaal gemaakt van gebruikte kleding en folie. Daken, zijpanelen 
en handmatige elementen zijn gesneden uit HDPE-platen. Deze zijn vervaardigd uit oceaanafval zoals vislijnen en netten. 
Zowel constructiepalen als de elementen van HDPE eco-panelen kenmerken zich door een hoge weerstand tegen wisselende 
weersomstandigheden, waardoor ze zeer duurzaam en veilig in gebruik zijn. De gerecycleerde series zijn TÜV-gecertifi ceerd.

Neemt geen
water op

Rot of
corrodeert niet

Bestand tegen
algenvorming

UV-bestendig 
materiaal

* Meer informatie over andere garantieperiodes voor bepaalde onderdelen is beschikbaar op aanvraag in de garantiekaart of op www.dadiplay.be/garantie.

Quality & guarantee

Zo duurzaam
als staal

Hard
oppervlak
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Open 
doorgangen 

van staal 

Diverse educatieve 
panelen

Op maat 
getekende 

designs

Staalconstructie 
beschikbaar in veel 

kleuren

Verscheidenheid 
aan HPL kleuren

Actieve
elementen

Modulair
systeem

RVS buis-
glijbanen

Optionele 
muziekpanelen

Lancering 
nieuwe serie

Q1 2023

New qubix series

Plezier in kubussen!
De nieuwe QUBIX-serie zijn geometrische constructies 
gevuld met activiteitselementen. Hun moderne 
ontwerp past perfect in stedelijke ruimtes en biedt 
kinderen en tieners een geweldige plek om hun 
motorische coördinatie te ontwikkelen. Interessante 
grafi sche afbeeldingen en symmetrische vormen 
van staalconstructies zullen zowel kinderen als 
volwassenen bevallen.

Verwacht in 2023
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Constructie
Een staalconstructie van Qubix is gemaakt 
van stevige profi elen thermisch verzinkt 
en gepoedercoat staal met UV-bestendige lakken 
met het QUALICOAT-certifi caat verkrijgbaar in een 
grote verscheidenheid aan kleuren. Onze producten 
zijn esthetisch aantrekkelijk en met de grootste 
zorg bereid om aan de hoogste kwaliteitseisen 
te voldoen. 

Modulair systeem
De Qubix-serie bestaat uit sets van stalen 
kubussen die uit veel verschillende confi guraties 
bestaan. Ze kunnen uit enkele elementen bestaan 
of ze kunnen worden verbonden door stalen open 
bruggen. Ook kunnen we de hoogte verhogen van 
twee, drie tot zelfs vier kubuselementen, waardoor 
het aanbod kan worden aangepast aan het budget.

Educatieve panelen
De Qubix-serie is verrijkt met educatieve elementen, 
gemaakt van HPL-platen van de hoogste kwaliteit, 
waardoor het - naast dat het in elke stedelijke ruimte 
past - een oase en een interessante plek is. Niet 
alleen voor tieners, maar ook voor jongere kinderen. 

Creatief design op maat
De zijwanden van Qubix zijn gemaakt van zeer 
duurzaam materiaal met een vergelijkbare 
transparantie als glas, en tegelijkertijd twee 
keer zo licht en 200 keer beter bestand tegen 
schokken. Bovendien is het bestand tegen 
weersomstandigheden, waaronder UV-stralen 
en een breed temperatuurbereik. Bedekt met 
vrolijke afbeeldingen die zijn gemaakt door een 
team van creatieve grafi sche kunstenaars, kunt 
u het uiterlijk van de Qubix aanpassen aan speciale 
ontwerpbehoeften.

Open stalen tunnels
Doorgangen gemaakt van dik roestvrij staaldraad 
creëren open spiraalvormige doorgangen die 
individuele kubussen verbinden. Hierdoor ziet 
de structuur er lichter uit en kunnen kinderen met 
spanning spelen.

Muziek panelen
Qubix brengt veel vreugde bij kinderen en 
toeschouwers en wekt grote belangstelling terwijl het 
een lust voor het oog is. Om het plezier de hele tijd 
gaande te houden, werd Qubix verrijkt met muzikale 
elementen gemaakt van RVS van de hoogste kwaliteit 
en kleurrijke spreekbuizen. 

Activiteitselementen
In de kubussen bevinden zich veel activiteitenladders, 
netten en bruggen, gemaakt van gegalvaniseerde 
stalen touwen met een diameter van 16 mm, bedekt 
met polypropyleen en verbonden met duurzame 
bevestigingsmiddelen van plastic, RVS of aluminium. 
De touwelementen worden gedimensioneerd, op 
de juiste lengte gesneden en vervolgens verbonden 
met behulp van hydraulische persen met een 
druk van 150 ton. Deze segmenten zijn een echte 
uitdaging voor kinderen en ondersteunen zo hun 
psychomotorische ontwikkeling. 

RVS buisglijbanen
Glijbanen gemaakt van gecertifi ceerd AISI 304 en AISI 
316 RVS met een diameter van 790 mm en een 
geschuurd oppervlak. Beschikbare varianten: recht, 
gebogen of spiraal: afhankelijk van het ontwerp. Het 
gehele productieproces van RVS buisglijbanen wordt 
uitgevoerd door hooggekwalifi ceerde medewerkers. 
Ze ontwerpen de buizen, rollen ze vervolgens met 
hoge precisie, monteren alle elementen van het 
toestel en verbinden de componenten tot slot met 
duurzame en veilige lassen.

2,20 m

4,40 m

6,60 m

8,80 m

MODULAIRSYSTEEM
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Moderne speeltuin

Modern design dat perfect past bij stedelijke ruimtes
De QUBIX-serie - gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit, gevuld met activiteitselementen en aantrekkelijke graphics 
- is een plek om motorische coördinatie te ontwikkelen en tegelijkertijd veel plezier te bieden.

Producten beschikbaar in het 
eerste kwartaal van 2023

Nieuwe
serie!
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Speciale tekeningen gemaakt door creatieve grafi sche kunstenaars
Unieke en opmerkelijke kunstwerken kunnen worden gemaakt en aangepast aan de eisen van individuele ontwerpen en 
klanten, waardoor elke toren een nieuw uitstraling krijgt en past bij alle projecten, zelfs de meest veeleisende. 

Binnenkort

verkrijgbaar
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Inclusieve speeltuin
met verminderde ecologische 
voetafdruk

WOODEN VPWD1433-R p. 105

SPRING VP0630-R p. 40

SOLO VPWD1482-R p. 33

WOODEN VPWD1551-R p. 105

WOODEN VPWD1552-R p. 105

HOOP VP0703-1 p. 182

SWING VPST0511 p. 174

LAGE CO²UITSTOOT
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8
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1311

10WOODEN WD1437-R p. 100

WOODEN WD1505-R p. 101

SOLO VPWD1427-R p. 158

PARK VP0924-R p. 256

PARK VP0934-R p. 256

PARK VP0940 p. 253
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PARK VP0934-R p. 256

PARK VP0924-R p. 256

CLIMBOO VP0417-1 p. 129

WOODEN VPWD1449-R p. 102

CLIMBOO VP0499-R p. 132

HOOP VP0712-R p. 186

5

Speeltuin met lage 
CO2 uitstoot

LAGE CO²UITSTOOT
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9SOLO VPWD1443-R p. 163

WOODEN VPWD1405-R  p. 103

WOODEN VPWD1452-R p. 103

SOLO VP0685-R p. 16210
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Inclusieve speeltuin

1

SPRING VP0630 p. 166

WOODEN VPWD1506 p. 90

HOOP VP0712 p. 184

1

2

3

SOLO VPWD1443  p. 148

CLIMBOO VP0499 p. 126

SPRING VP0671 p. 167

SWING VPST1494 p. 176
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SWING VPST0509 p. 181

SPRING VP0608-2 p. 164

STEEL+ VP1726 p. 77

HOOP VP0728 p. 182

SWING VPST0531 p. 173

PARK VP0926 p. 252

PARK VP0905-1 p. 253
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ROBINIA VPRB1392 p. 226

ROBINIA VPRB1272 p. 205

ROBINIA VPRB1319 p. 209

1

2

3

ROBINIA VPRB1385 p. 225

ROBINIA VPRB1277 p. 207

ROBINIA VPRB1369 p. 218

ROBINIA VPRB1362 p. 218
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Natuurlijke speeltuin



ROBINIA VPRB1260 p. 203

ROBINIA VPRB1332  p. 215

ROBINIA VPRB1217 p. 197

ROBINIA VPRB1492 p. 223

ROBINIA VPRB1203 p. 192

ROBINIA VPRB1253 p. 203
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ROBINIA VPRB1393 p. 226

ROBINIA VPRB1366 p. 218

ROBINIA VPRB1339 p. 217

ROBINIA VPRB1219 p. 210

ROBINIA VPRB2866 p. 213

ROBINIA VPRB1338 p. 217

4

Natuurlijke water &
zand speeltuin

LAGE CO²UITSTOOT
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7 8ROBINIA VPRB2867 p. 213 ROBINIA VPRB1223 p. 211
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Thema speeltuin

1

SWING VPST0522 p. 172

CASTILLO VP3001-1 p. 68

1

2

3

CLIMBOO VP0419-1 p. 129

CASTILLO  VP3028-1 p. 68

SWING VPST1494 p. 176

SPRING VP0651 p. 164
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3

4

2

5

6
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CASTILLO VP3080 p. 73

SOLO VPWP2807 p. 149

SPRING VP0623 p. 165

SOLO VP0802-1 p. 150

HOOP VP0703-1 p. 1827

8 10

7
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9

10

11               

9 11
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PARK VP0924-R p. 2561 PARK VP0934-R p. 256 VP2403C p. 2352 3

Sportzone met verlaagde 
ecologische voetafdruk

LAGE CO²UITSTOOT
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VPRB2301 p. 248

VPRB1117 p. 243

VPRB2323 p. 249

VPRB2399 p. 251

VPRB1111 p. 243

VPRB1108 p. 243

4

5 7 9

6 8

p. 230

Bekijk onze

nieuwe serie
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Giga speelcombinaties en speeltorens

STEEL+ premium speelcombinaties

Themacombinaties

Houten speelcombinaties

Recycled speelcombinaties

Peuter en kleuter speelcombinaties

STEEL basis speelcombinaties

CROOC speelcombinaties
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VP3227

VP3231

VP3230VP3240

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen

staal inox hout HDPE HPL

VP3231 1154 cm 810 cm 656 cm 4 - 14 86 90,0 m2 270 cm 90, 210 cm 360 cm - -

VP3240 1051 cm 796 cm 950 cm 4 - 14 105 77,6 m2 270 cm 180, 210 cm 570 cm - -

VP3230 742 cm 554 cm 656 cm 4 - 14 46 51,5 m2 270 cm 150 cm 360 cm - -

VP3227 530 cm 369 cm 505 cm 4 - 14 38 43,1 m2 270 cm 90, 120 cm - - -

Wild avontuur!
Met de JUNGLE-serie kun je klimmen naar nieuwe 
hoogten en overwin je het onoverwinnelijke.

Hoog, tot 9,5 meter boven de grond, zullen de 
grootste avonturen plaatsvinden zoals in kruinen 
van bomen! Tussen groene bladeren, takken en 
kleurrijke vrolijke afbeeldingen, zal iedereen in staat 
zijn om een avonturier en ontdekkingsreiziger te 
worden.

Hoge buisglijbanen zijn echt leuk - niet alleen voor 
kleine kinderen. De klimelementen zijn een uitdaging 
en aanmoediging om actief te zijn.

Jungle serie
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VP3241

VP3245

VP3260

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen

staal inox hout HDPE HPL

VP3241 1527 cm 1321 cm 950 cm 4 - 14 162 139,6 m2 270 cm 150, 180, 210 cm 360, 570 cm - -

VP3245 1527 cm 1515 cm 950 cm 4 - 14 198 174,3 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 360, 570 cm - -

VP3260 2046 cm 1995 cm 950 cm 4 - 14 342 284,8 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 240, 360, 570 cm - -

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

RVS constructie of 
elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

UV geprinte
PC panelen

RVS glijbanen
Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen

Eigenschappen van de JUNGLE serie:

Kleur en materiaal opties*:

Constructie: Glijbanen: Buis glijbanen:

  Gepoedercoat RAL1011 - RVS - RVS

  RVS - Glasvezel - PE
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VP3227VP3230VP3240

Complementaire toestellen die 
voor een totale beleving zorgen.Jungle serie

Maak de ervaring compleet!

VPST1494

VPST1421 VPST1422 VPST1491

VPST1424 VPST1423 VPST1497

VPST0520 VPST0517 VPST0519

VPST0521 VPST0515 VPST0516

SWING serie - schommels

NIEUW!
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Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

VPST0524 VPST0525 VPST0500

VP0711 VP0701-1

VP1750 VPST0517

SWING serie - wipwap

HOOP serie - draaimolens

Climboo serie - kabelbanen

VP0420 VPST0421
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VP3427

VP3430 VP3431

Verken het universum!
De SPACE-serie is een vervulling van 
kinderdromen over ruimtereizen.

De torens tot 9,5 meter hoog, zoals 
ruimteraketten, zullen kinderen hoog boven 
de grond tillen. Kleurrijke graphics, veel 
activiteit- en speelelementen, waaronder 
buisglijbanen gemaakt van roestvrij staal van 
de hoogste kwaliteit, laten je niet vervelen.

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3427 530 cm 369 cm 505 cm 4 - 14 38 43,1 m2 270 cm 90, 210 cm - - -

VP3430 742 cm 554 cm 656 cm 4 - 14 46 51,5 m2 270 cm 150 cm 360 cm - -

VP3431 1154 cm 810 cm 656 cm 4 - 14 86 90,0 m2 270 cm 90, 210 cm 360 cm - -

Space serie
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VP3441

VP3445

VP3440

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3440 1051 cm 796 cm 950 cm 4 - 14 105 77,6 m2 270 cm 180, 210 cm 570 cm - -

VP3441 1527 cm 1321 cm 950 cm 4 - 14 162 139,6 m2 270 cm 150, 180, 210 cm  360, 570 cm - -

VP3445 1527 cm 1515 cm 950 cm 4 - 14 198 174,3 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 360, 570 cm - -
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VP3460

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3460 2046 cm 1995 cm 950 cm 4 - 14 342 284,8 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 240, 360, 570 cm - -

Eigenschappen van de SPACE serie:

Kleur en materiaal opties*:

Constructie: Glijbanen: Buis glijbanen:

  Gepoedercoat RAL5000 - RVS - RVS

  RVS - Glasvezel - PE

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

RVS constructie of 
elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

UV geprinte
PC panelen

RVS glijbanen
Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen
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VP3227VP3230VP3240

Complementaire toestellen die 
voor een totale beleving zorgen.

Maak de ervaring compleet!

VPST1494

VPST1421 VPST1422 VPST1491

VPST1424 VPST1423 VPST1497

VPST0520 VPST0517 VPST0519

VPST0521 VPST0515 VPST0516

SWING serie - schommels

NIEUW!
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Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

SWING serie - wipwap

HOOP serie - draaimolens

Climboo serie - kabelbanen

VPST0524 VPST0525 VPST0500

VP0711 VP0701-1

VP1750 VP0420 VPST0421



| Castillo serie
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VP3004-1VP3003-1VP3002-1VP3001-1

VP3028-1

VP3040-1

Product 
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan 
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3028-1 821 cm 733 cm 505 cm 4 - 14 44 63,4 m2 270 cm 90, 120 cm 240 cm - -

VP3040-1 1051 cm 796 cm 950 cm 4 - 14 105 77,6 m2 270 cm 180, 210 cm 570 cm - -

VP3001-1 344 cm 212 cm 285 cm 1 - 8 11 25,5 m2 < 60 cm - - - -

VP3002-1 278 cm 170 cm 376 cm 3 - 14 7 21,1 m2 120 cm 120 cm - - -

VP3003-1 388 cm 300 cm 345 cm 3 - 14 19 32,2 m2 200 cm 90 cm - - -

VP3004-1 565 cm 166 cm 376 cm 3 - 14 17 33,4 m2 150 cm 120 cm - - -

Ontdek het kasteel en versla de draak!
Adembenemende kastelen, monumentale torens, doorgangen 
en schuilplaatsen van touwelementen, buisglijbanen... En nog 
veel meer! Elk kind kan de sfeer van de middeleeuwen voelen, 
in ridders en prinsessen veranderen, met draken vechten en de 
heksen opsluiten in kerkers.

Castillo-torens gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit 
bieden gegarandeerd entertainment voor gebruikers van alle 
leeftijden.

Castillo serie
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| Castillo serie

VP3027-1 VP3030-1

Product 
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan 
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3027-1 530 cm 369 cm 505 cm 4 - 14 38 43,1 m2 270 cm 90, 210 cm - - -

VP3030-1 742 cm 554 cm 656 cm 4 - 14 46 51,5 m2 270 cm 150 cm 360 cm - -
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| Castillo serie

VP3041-1

VP3045-1

VP3031-1

VP3029-1

Product 
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan 
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3029-1 1191 cm 1072 cm 505 cm 4 - 14 101 134,6 m2 240 cm 90, 120, 150 cm 240 cm - -

VP3041-1 1527 cm 1321 cm 950 cm 4 - 14 162 139,6 m2 270 cm 150, 180, 210 cm 360, 570 cm - -

VP3031-1 1154 cm 810 cm 656 cm 4 - 14 86 90,0 m2 270 cm 90, 210 cm 360 cm - -

VP3045-1 1527 cm 1515 cm 950 cm 4 - 14 198 174,3 m2 270 cm 90,180, 210 cm 360, 570 cm - -



| Castillo serie
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VP3060-1

Product 
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan 
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3060-1 2046 cm 1995 cm 950 cm 4 - 14 342 284,8 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 240, 360, 570 cm - -
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| Castillo serie
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VP3080

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan 
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP3080 1195 cm 603 cm 640 cm 4 - 14 87 101,2 m2 270 cm 120, 150 cm 180 cm - -

Eigenschappen van de CASTILLO serie:

Kleur en materiaal opties*:

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

RVS constructie of 
elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat
(PC) panelen

UV geprinte
PC panelen

RVS glijbanen
Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen PP tunnels

Constructie: Glijbanen: Buis glijbanen:

  Gepoedercoat RAL7016 - RVS - RVS

  RVS - Glasvezel - PE

ZIE MEER!



| Castillo serie
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VP3227VP3230VP3240

Complementaire toestellen die 
voor een totale beleving zorgen.

Maak de ervaring compleet!

VPST1494

VPST1421 VPST1422 VPST1491

VPST1424 VPST1423 VPST1497

VPST0520 VPST0517 VPST0519

VPST0521 VPST0515 VPST0516

SWING serie - schommels

NIEUW!
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| Castillo serie

VP0651

Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

SWING serie - wipwap

HOOP serie - draaimolens

Climboo serie - kabelbanen

SPRING serie - veerwippen

VPST0524 VPST0525 VPST0500

VP0711 VP0701-1

VP1750 VP0420 VPST0421



| Steel+ serie
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VP1709VP1702

VP1723

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1723 313 cm 283 cm 206 cm 1 - 8 13 25,3 m2 70 cm - - - -

VP1702 278 cm 226 cm 313 cm 1 - 8 9 23,9 m2 120 cm 120 cm - - -

VP1709 521 cm 364 cm 373 cm 3 - 14 27 44,6 m2 180 cm 150, 180 cm - - -

Eenvoudig plezier!
De STEEL+-serie bestaat uit moderne 
torenconstructies met veel functies die zowel 
jongere als oudere kinderen zullen bekoren.

Kleurrijke torens verrijkt met muzikale 
elementen zijn de perfecte plek om plezier 
te hebben met medegenoten en zijn ook een 
geweldige plek om te ontspannen.

Een grote verscheidenheid aan toestellen 
met educatieve elementen vergemakkelijken 
de integratie van kinderen van verschillende 
fi theidsniveaus.

Steel+ serie
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| Steel+ serie

VP1724VP1701 VP1726

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1701 224 cm 234 cm 286 cm 1 - 8 9 22,2 m2 90 cm 90 cm - - -

VP1724 323 cm 310 cm 283 cm 1 - 8 14 30,5 m2 90 cm 90 cm - - -

VP1726 642 cm 525 cm 231 cm 1 - 8 38 53,1 m2 99 cm - - - -



| Steel+ serie
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VP1703 VP1704 VP1705

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1703 475 cm 217 cm 343 cm 3-14 12 31,7 m2 200 cm 150 cm - - -

VP1704 367 cm 304 cm 313 cm 3 - 14 9 31,5 m2 220 cm 120 cm - - -

VP1705 363 cm 503 cm 313 cm 3 - 14 11 40,6 m2 200 cm 120 cm - - -
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| Steel+ serie

VP1717 VP1707

VP1710
VP1708

VP1711

VP1712

VP1713

VP1706

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1706 499 cm 461 cm 316 cm 3 - 14 13 41,4 m2 200 cm 120 cm - - -

VP1717 332 cm 252 cm 316 cm 3 - 14 11 29,3 m2 200 cm - - - -

VP1707 349 cm 334 cm 343 cm 3 - 14 15 31,0 m2 150 cm 150 cm - - -

VP1708 400 cm 356 cm 373 cm 3 - 14 24 40,5 m2 220 cm 150 cm - - -

VP1710 451 cm 395 cm 343 cm 3 - 14 29 45,1 m2 200 cm 90, 150 cm - - -

VP1712 568 cm 396 cm 373 cm 3 - 14 31 52,1 m2 220 cm 180 cm - - -

VP1711 702 cm 338 cm 373 cm 3 - 14 32 55,1 m2 200 cm 90, 180 cm - - -

VP1713 606 cm 365 cm 343 cm 3 - 14 45 55,8 m2 220 cm - - - -



| Steel+ serie
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VP1727 VP1730-1VP1728

VP1740

VP1731

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1727 530 cm 369 cm 505 cm 4 - 14 38 43,1 m2 270 cm 90, 210 cm - - -

VP1728 821 cm 733 cm 505 cm 4 - 14 44 63,4 m2 270 cm 90, 120 cm 240 cm - -

VP1730-1 742 cm 554 cm 656 cm 4 - 14 47 51,5 m2 270 cm 150 cm 360 cm - -

VP1731 1154 cm 810 cm 656 cm 4 - 14 86 90,0 m2 270 cm 90, 210 cm 360 cm - -

VP1740 1051 cm 796 cm 950 cm 4 - 14 105 77,6 m2 270 cm 180, 210 cm 570 cm - -
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| Steel+ serie

VP1741
VP1745

VP1790

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1741 1527 cm 1321 cm 950 cm 4 - 14 162 139,6 m2 270 cm 150, 180, 210 cm  360, 570 cm - -

VP1745 1527 cm 1515 cm 950 cm 4 - 14 198 174,3 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 360, 570 cm - -

VP1790 2046 cm 1995 cm 950 cm 4 - 14 342 284,8 m2 270 cm 90, 180, 210 cm 240, 360, 570 cm - -

ZIE MEER!
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| Steel+ serie

83

VP1736

VP1780

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Val-

hoogte
Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP1736 498 cm 324 cm 286 cm 3 - 14 24 37,9 m2 90 cm 90 cm - - -

VP1780 1195 cm 603 cm 640 cm 4 - 14 87 101,2 m2 270 cm 120, 150 cm 180 cm - -

Kleur (panelen): Constructie: Glijbanen: Buisglijbanen: Verankering:

  HDPE - RAL6024   HDPE - RAL3020   C11E HDPE - multicolor   Gepoedercoat RAL 7040 - RVS - RVS - Oppervlakte

  HDPE - RAL5015   HDPE - RAL8024   RVS - Glasvezel - PE - Grond

ZIE MEER!

Eigenschappen van de STEEL+ serie:

Kleur en materiaal opties*:

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

RVS constructie of 
elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

UV geprinte
PC panelen

RVS glijbanen
Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen PP tunnels



VP3227VP3230VP3240

Complementaire toestellen die 
voor een totale beleving zorgen.

VPST1494

VPST1421 VPST1422 VPST1491

VPST1424 VPST1423 VPST1497

VPST0520 VPST0517 VPST0519

VPST0521 VPST0515 VPST0516

SWING serie - schommels

NIEUW!

| Steel+ serie

84

Maak de ervaring compleet!



Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

SWING serie - wipwap

HOOP serie - draaimolens

Climboo serie - kabelbanen

VPST0524 VPST0525 VPST0500

VP0711 VP0701-1

VP1750 VP0420 VPST0421

85

| Steel+ serie



| Topicco serie
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VPWD1541

VPWD1534

VPWD1542

Speel een rol!
Een reeks thema toestellen: een treinstation, 
een brandweerkazerne, een brandweerwagen, 
een vuurtoren, een schip, een vrachtwagen of 
een bulldozer. Deze toestellen laten de kinderen 
vrij spelen en laten ze tegelijk bijleren over 
de "volwassenenwereld" en deelnemen aan 
groepsactiviteiten.

De TOPICCO serie biedt een aantal elementen 
zoals educatieve panelen of manuele elementen 
die motorische vaardigheden stimuleren en een 
positieve invloed hebben op de intellectuele 
ontwikkeling van jonge kinderen.

Topicco serie

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1534 742 cm 343 cm 635 cm 1 - 8 39 45,5 m2 < 60 cm - 180, 330 cm - - -

VPWD1541 506 cm 304 cm 403 cm 1 - 8 22 37,9 m2 < 60 cm 59 cm 210 cm - - -

VPWD1542 857 cm 807 cm 403 cm 1 - 8 54 80,3 m2 210 cm 59 cm 210 cm - - -
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| Topicco serie

87

VP3102

VP3103 VP3104

VP3101

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Buis
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VP3101 346 cm 268 cm 202 cm 3 - 12 13 27,9 m2 90 cm 90 cm - - - -

VP3102 439 cm 207 cm 202 cm 3 - 12 15 29,2 m2 90 cm 90 cm - - - -

VP3103 296 cm 268 cm 200 cm 3 - 12 14 25,9 m2 90 cm 90 cm - - - -

VP3104 298 cm 268 cm 206 cm 3 - 12 14 26,2 m2 90 cm 90 cm - - - -

Hout
constructie

Gegalvaniseerde
ankers

Gegalvaniseerd 
stalen constructie 
of elementen

RVS elementen
HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

UV geprinte 
PC panelen

RVS glijbanen PE buisglijbanen
Duurzame 
verbindingen

PP tunnels

Eigenschappen van de TOPICCO serie:

Kleur en materiaal opties*:

Anti-slip en 
waterproof platformen:

Glijbanen: Buis glijbanen: Verankering:

- HEXA HPL - RVS - PE - Oppervlakte

- HEXA multiplex - Glasvezel - RVS - Grond



| Wooden serie

88

VPWD1403

VPWD1401 VPWD1402

VPWD1503

VPWD1437

VPWD1407

Toestellen van geverfd hout
De WOODEN-serie is een eindeloze inspiratiebron 
voor zowel jongere als oudere kinderen om plezier 
te hebben.

Verschillende educatieve en zintuiglijke panelen, 
gekoppeld aan bewegende elementen, zullen 
kinderen veel plezier bezorgen en veel interesse 
wekken.

De milieuvriendelijke houten toestellen uit deze serie 
stimuleren de uitgebreide lichamelijke ontwikkeling 
van het kind en zorgen er ook voor dat een grote 
groep kinderen tegelijk kan spelen. Hierdoor leert 
het kind relaties aan te gaan met hun medemensen 
en hoe te werken als onderdeel van een team.

Wooden serie

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1503 342 cm 336 cm 247 cm 1 - 8 25 33,8 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm - -

VPWD1403 204 cm 139 cm 170 cm 3 - 14 7 18,8 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -

VPWD1437 349 cm 173 cm 103 cm 1 - 8 15 27,3 m2 <60 cm - - - -

VPWD1401 97 cm 96 cm 139 cm 1 - 8 4 13,8 m2 60 cm - - - -

VPWD1402 166 cm 99 cm 191 cm 1 - 8 6 15,6 m2 <60 cm - 35 cm - -

VPWD1407 260 cm 270 cm 280 cm 3 - 14 13 27,3 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -





| Wooden serie

90

VPWD1501

VPWD1506

VPWD1505

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1505 652 cm 555 cm 277 cm 1 - 8 58 60,8 m2 90 cm 90 cm 35, 40, 59, 90 cm - -

VPWD1501 - 218 cm 224 cm 277 cm 1 - 8 9 21,7 m2 90 cm 90 cm 40, 90 cm - -

VPWD1506 821 cm 811 cm 277 cm 1 - 8 90 94,5 m2 90 cm 59, 90 cm 35, 40, 59, 90 cm - -

ZIE MEER!
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| Wooden serie

VPWD1434

VPWD1504

VPWD1436

VPWD1502

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1434 215 cm 145 cm 280 cm 1 - 8 7 19,2 m2 90 cm 90 cm 59, 90 cm - -

VPWD1436 - 360 cm 315 cm 280 cm 1 - 8 14 30,2 m2 90 cm 59, 90 cm 59, 90 cm - -

VPWD1504 440 cm 451 cm 367 cm 3 - 14 29 43,4 m2 180 cm 120, 150 cm 35, 120, 150, 180 cm - -

VPWD1502 247 cm 213 cm 307 cm 1 - 8 11 22,9 m2 120 cm 120 cm 120 cm - -



| Wooden serie
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VPWD1404VPWD1406

VPWD1438

VPWD1405

VPWD1408

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1408 365 cm 290 cm 310 cm 3 - 14 13 31,1 m2 120 cm 120 cm 90, 120 cm - -

VPWD1406 - 316 cm 252 cm 310 cm 3 - 14 11 26,2 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm - -

VPWD1404 - 314 cm 150 cm 307 cm 3 - 14 7 22,4 m2 120 cm 120 cm 120 cm - -

VPWD1405 328 cm 245 cm 337 cm 3 - 14 13 26,4 m2 150 cm 150 cm 150 cm - -

VPWD1438 474 cm 328 cm 307 cm 3 - 14 12 38,1 m2 130 cm 120 cm 120 cm - -
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| Wooden serie

VPWD1409
VPWD1410

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1409 - 460 cm 355 cm 340 cm 3 - 14 19 37,9 m2 190 cm 150 cm 90, 150 cm - -

VPWD1410 - 405 cm 335 cm 370 cm 3 - 14 23 40,7 m2 220 cm 150 cm 150, 180 cm - -



| Wooden serie
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VPWD1449

VPWD1411

VPWD1412

VPWD1454

VPWD1450VPWD1413

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1449 - 322 cm 278 cm 367 cm 3 - 14 16 28,5 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm - -

VPWD1412 565 cm 424 cm 367 cm 3 - 14 31 50,2 m2 210 cm 90, 180 cm 90, 120, 150, 180 cm - -

VPWD1411 563 cm 357 cm 367 cm 3 - 14 30 47,4 m2 180 cm 150 cm 120, 150, 180 cm - -

VPWD1454 - 910 cm 405 cm 410 cm 3 - 14 30 55,1 m2 210 cm 210 cm 120, 150, 180, - -

VPWD1413 627 cm 319 cm 340 cm 3 - 14 51 56,2 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm - -

VPWD1450 535 cm 510 cm 235 cm 7 - 16 31 44,9 m2 220 cm 120, 150 cm 120, 150 cm - -
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| Wooden serie

VPWD1452

VPWD1451VPWD1453

VPWD1439

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1439 - 306 cm 230 cm 230 cm 3 - 14 17 29,9 m2 220 cm - 120, 150 cm - -

VPWD1452 - 528 cm 428 cm 260 cm 7 - 16 31 46,5 m2 250 cm  - 150, 180 cm - -

VPWD1453 - 686 cm 547 cm 230 cm 4 - 16 36 54,8 m2 200 cm - 150 cm - -

VPWD1451 - 427 cm 206 cm 260 cm 7 - 16 14 33,2 m2 250 cm - 150, 180 cm - -



| Wooden serie
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VPWD1433
VPWD1415

VPWD1414

VPWD1418-1

VPWD1581

VPWD1580

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1433 300 cm 275 cm 250 cm 1 - 8 14 24,7 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm - -

VPWD1414 395 cm 330 cm 260 cm 3 - 14 21 31,1 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -

VPWD1415 615 cm 395 cm 290 cm 3 - 14 34 47,5 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm - -

VPWD1580 1280 cm 735 cm 486 cm 3 - 14 82 96,9 m2 180 cm 120, 150, 180 cm 120, 150, 180 cm - -

VPWD1581 1097 cm 424 cm 486 cm 3 - 14 52 69,4 m2 150 cm 90, 150 cm 35, 90, 120, 150 cm - -

VPWD1418-1 1575 cm 782 cm 486 cm 3 - 14 120 128,7 m2 180 cm 120, 150, 180* cm 120, 150, 180 cm - -

*Hoogte van buis glijbanen.

ZIE MEER!
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| Wooden serie
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VPWD1430

VPWD1550

VPWD1431

VPWD1551

VPWD1432

VPWD1552

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Paneel varianten
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1430 154 cm 99 cm 120 cm 1 - 8 9 16,2 m2 110 cm - - - - -

VPWD1431 154 cm 99 cm 120 cm 1 - 8 11 16,2 m2 110 cm - - - - -

VPWD1432 154 cm 104 cm 120 cm 1 - 8 9 16,2 m2 110 cm - - - - -

VPWD1550 386 cm 336 cm 260 cm 1 - 12 28 33,3 m2 90 cm 90 cm 90, 120 cm - - -

VPWD1551 292 cm 220 cm 214 cm 1 - 8 12 25,3 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm - - -

VPWD1552 244 cm 100 cm 184 cm 1 - 8 10 19,9 m2 < 60 cm - 35 cm - - -

Hout
constructie

Gegalvaniseerde
ankers

HPL HEXA
platformen

HDPE
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

RVS elementen

RVS glijbanen
Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen PP tunnels PE Buis glijbanen

Eigenschappen van de WOODEN serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Platformen: Glijbanen: Verankering:

  C1 HPL - RAL6000   C2 HPL - RAL3000   C11E HDPE - multicolor - HEXA HPL - RVS - Oppervlakte

  C3 HPL - RAL5024   C9 HPL - hout patroon - HEXA multiplex - Glasvezel - Grond



  | Wooden Recycled serie
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VPWD1403-R

VPWD1401-R
VPWD1402-R

VPWD1503-R

VPWD1437-R VPWD1407-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1503-R 342 cm 336 cm 247 cm 1 - 8 25 33,8 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -

VPWD1403-R 204 cm 139 cm 170 cm 3 - 14 7 18,8 m2 90 cm 90 cm 90 cm -

VPWD1437-R 349 cm 173 cm 103 cm 1 - 8 15 27,3 m2 <60 cm - - -

VPWD1401-R 97 cm 96 cm 139 cm 1 - 8 4 13,8 m2 60 cm - - -

VPWD1402-R 166 cm 99 cm 191 cm 1 - 8 6 15,6 m2 <60 cm - 35 cm -

VPWD1407-R 260 cm 270 cm 280 cm 3 - 14 13 27,5 m2 90 cm 90 cm 90 cm -

Wooden nu ook Recycled!
De WOODEN-serie is nu uitgebracht in een nieuwe 
versie. In plaats van structuren gemaakt van geverfd 
hout, hebben we de toestellen uit de bekende en 
populaire serie opgenomen in de optie Recycled.

Verschillende educatieve en zintuiglijke panelen, 
gekoppeld aan bewegende elementen, zullen kinderen 
veel plezier bezorgen en veel interesse wekken.

De panelen van deze gerecycleerde serie zijn gemaakt 
van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn 
gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van 
consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.

Wooden Recycled se-
rie



 | Wooden Recycled serie
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VPWD1501-R

VPWD1505-R

VPWD1506-R

VPWD1434-R

VPWD1504-R

VPWD1436-R

VPWD1502-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1434-R 215 cm 145 cm 280 cm 1 - 8 7 19,5 m2 90 cm 90 cm 59, 90 cm -

VPWD1436-R - 360 cm 315 cm 280 cm 1 - 8 14 30,4 m2 90 cm 59, 90 cm 59, 90 cm -

VPWD1505-R 652 cm 556 cm 277 cm 1 - 8 58 60,9 m2 90 cm 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -

VPWD1504-R 440 cm 451 cm 367 cm 3 - 14 29 43,4 m2 180 cm 120, 150 cm 35, 120, 150, 180 cm -

VPWD1506-R 821 cm 811 cm 277 cm 1 - 8 90 94,5 m2 90 cm 59, 90 cm 35, 40, 59, 90 cm -

VPWD1501-R - 218 cm 224 cm 277 cm 1 - 8 9 21,7 m2 90 cm 90 cm 40, 90 cm -

VPWD1502-R 247 cm 213 cm 307 cm 1 - 8 11 22,9 m2 120 cm 120 cm 120 cm -

LAGE CO²UITSTOOT



  | Wooden Recycled serie
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VPWD1404-R VPWD1406-R

VPWD1438-R

VPWD1405-R

VPWD1408-R VPWD1409-R

VPWD1410-RVPWD1449-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1405-R 328 cm 245 cm 337 cm 3 - 14 13 26,4 m2 150 cm 150 cm 150 cm -

VPWD1404-R - 314 cm 150 cm 307 cm 3 - 14 7 22,4 m2 120 cm 120 cm 120 cm -

VPWD1406-R - 316 cm 252 cm 310 cm 3 - 14 11 26,2 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -

VPWD1408-R 365 cm 290 cm 310 cm 3 - 14 13 31,1 m2 120 cm 120 cm 90, 120 cm -

VPWD1409-R - 460 cm 355 cm 340 cm 3 - 14 19 38,3 m2 190 cm 150 cm 90, 150 cm -

VPWD1449-R - 322 cm 278 cm 367 cm 3 - 14 16 28,5 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -

VPWD1438-R 328 cm 474 cm 307 cm 3 - 14 12 38,1 m2 130 cm 120 cm 120 cm -

VPWD1410-R - 405 cm 335 cm 370 cm 3 - 14 23 41,2 m2 220 cm 150 cm 150, 180 cm -



 | Wooden Recycled serie
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VPWD1411-R
VPWD1412-R

VPWD1450-R

VPWD1413-R

VPWD1452-RVPWD1451-RVPWD1439-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1411-R 563 cm 357 cm 367 cm 3 - 14 30 47,4 m2 180 cm 150 cm 120, 150, 180 cm -

VPWD1412-R 565 cm 424 cm 367 cm 3 - 14 31 50,2 m2 210 cm 90, 180 cm 90, 120, 150, 180 cm -

VPWD1413-R 627 cm 319 cm 340 cm 3 - 14 51 56,2 m2 220 cm - 120, 150, 180 cm -

VPWD1439-R - 306 cm 230 cm 230 cm 3 - 14 17 29,9 m2 220 cm - 120, 150 cm -

VPWD1450-R 535 cm 510 cm 235 cm 7 - 16 31 45,3 m2 220 cm 120, 150 cm 120, 150 cm -

VPWD1451-R - 427 cm 206 cm 260 cm 7 - 16 14 33,2 m2 250 cm - 150, 180 cm -

VPWD1452-R - 528 cm 428 cm 260 cm 7 - 16 31 46,5 m2 250 cm  - 150, 180 cm -

LAGE CO²UITSTOOT
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VPWD1415-RVPWD1414-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1414-R 395 cm 330 cm 260 cm 3 - 14 21 31,4 m2 90 cm 90 cm 90 cm -

VPWD1415-R 615 cm 395 cm 290 cm 3 - 14 34 47,5 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm -

LAGE CO²UITSTOOT
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VPWD1433-R

VPWD1418-1-R

VPWD1581-R

VPWD1580-R

VPWD1550-R VPWD1551-R VPWD1552-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan hoogte Platform hoogte

Constructie Paneel varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1433-R 300 cm 275 cm 250 cm 1 - 8 14 25,1 m2 <60 cm 59 cm 35, 59 cm -

VPWD1581-R 1100 cm 525 cm 485 cm 3 - 14 52 74,6 m2 150 cm 90, 150 cm 35, 90, 120, 150 cm -

VPWD1418-1-R 1575 cm 805 cm 490 cm 3 - 14 120 134,5 m2 180 cm 120, 150, 180* cm 120, 150, 180 cm -

VPWD1580-R 1285 cm 740 cm 490 cm 3 - 14 82 98,3 m2 180 cm 120, 150, 180 cm 120, 150, 180 cm -

VPWD1550-R 386 cm 336 cm 260 cm 1 - 12 28 33,3 m2 90 cm 90 cm 40, 90, 120 cm - -

VPWD1551-R 292 cm 220 cm 214 cm 1 - 8 12 25,3 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm - -

VPWD1552-R 244 cm 100 cm 184 cm 1 - 8 10 19,9 m2 < 60 cm - 35 cm - -

*Hoogte van buisglijbanen.



| Minisweet serie
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VP0100C1 VP0103C1 VP0101-1C1

VP0106-1C1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0106-1C1 315 cm 170 cm 220 cm 1 - 8 12 23,3 m2 < 60 cm 59 cm 12, 35, 59 cm -

VP0100C1 100 cm 100 cm 170 cm 1 - 8 3 13,9 m2 < 60 cm - 12 cm -

VP0103C1 255 cm 240 cm 170 cm 1 - 8 14 22,9 m2 < 60 cm - 12 cm -

VP0101-1C1 160 cm 100 cm 170 cm 1 - 8 7 15,4 m2 < 60 cm - 12 cm -

Kleurrijke collectie voor de 
allerkleinsten
De MINISWEET serie bestaat uit speeltoestellen 
ontworpen voor de jongste kinderen en kleuters.

Gezellige huisjes, tunnels en glijbanen zijn een ideale 
plek om samen plezier te hebben. Hier leert het kind 
ook de principes van het functioneren in een groep 
en perfectioneert het zijn taalvaardigheid.

Minisweet-toestellen moedigen kinderen aan om 
te oefenen en ondersteunen de ontwikkeling van 
belangrijke mobiliteitsvaardigheden. Ze laten elke 
peuter genieten van vrolijk en onbezorgd plezier.

Minisweet serie
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| Minisweet serie

VP0109-1C9

VP0107C3

VP0104C9

VP0108-2C2

VP0105C3

VP0102C2

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0108-2C2 305 cm 160 cm 170 cm 1 - 8 19 24,9 m2 < 60 cm - - -

VP0102C2 165 cm 160 cm 170 cm 1 - 8 12 17,7 m2 < 60 cm - 12 cm -

VP0107C3 320 cm 245 cm 220 cm 1 - 8 17 25,8 m2 < 60 cm 59 cm 12, 35, 59 cm -

VP0105C3 - 175 cm 160 cm 220 cm 1 - 8 7 18,1 m2 < 60 cm 59 cm 35, 59 cm -

VP0109-1C9 - 320 cm 370 cm 220 cm 1 - 8 21 32,9 m2 < 60 cm 59 cm 12, 35, 59 cm -

VP0104C9 220 cm 100 cm 220 cm 1 - 8 6 17,9 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm -
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VP0110

VP0114 VP0113

VP0111 VP0112

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0110 260 cm 250 cm 250 cm 1 - 8 15 26,8 m2 < 60 cm 59, 90 cm 59, 90 cm -

VP0111 255 cm 200 cm 240 cm 1 - 8 11 21,7 m2 < 60 cm 59 cm 59 cm -

VP0112 260 cm 160 cm 250 cm 1 - 8 11 20,1 m2 < 60 cm 90 cm 59, 90 cm -

VP0113 410 cm 290 cm 270 cm 1 - 8 27 30,5 m2 90 cm 59 cm 59, 90 cm -

VP0114 335 cm 350 cm 250 cm 1 - 8 26 34,9 m2 90 cm 59 cm 59 ,90 cm -

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

Gegalvaniseerd
stalen constructie
of elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

RVS Glijbanen
Duurzame
verbindingen

Touwen met
staalkern

Beschermkappen PP tunnels

Eigenschappen van de MINISWEET serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Constructie: Platformen: Glijbanen: Verankering:

  C1 HPL - RAL6000   C2 HPL - RAL3000  C11E HDPE - multicolor   Geverfd staal RAL7040 - HEXA HPL - RVS - Oppervlakte

  C3 HPL - RAL5024   C9 HPL - hout patroon   RVS - HEXA multiplex - Glasvezel - Grond
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VP0201-1C9

VP0200C9

VP0815-2C9

VP0814C9

VP0204C9

Klassieke toren sets
De STEEL-serie bestaat uit klassieke constructies die 
voor oudere kinderen onbeperkt speelplezier bieden. 
De sets van toestellen uit deze serie kan perfect 
worden aangepast aan de behoeften van kinderen en 
de beschikbare ruimte.

Rijen torens verbonden door verschillende 
aantrekkelijke beweegbare elementen vormen een 
geweldig oefenterrein voor motorische coördinatie. 
Ze laten een grote groep toe van kinderen om 
tegelijkertijd samen te spelen, wat helpt om relaties 
op te bouwen en ook teamwerk en gezonde 
concurrentie leert.

Steel serie

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0204C9 - 455 cm 404 cm 321 cm 3 - 14 14 38,2 m2 180 cm 120 cm 120 cm - -

VP0814C9 100 cm 97 cm 164 cm 1 - 8 4 14,0 m2 < 60 cm - 10 cm - -

VP0815-2C9 175 cm 99 cm 164 cm 1 - 8 5 16,9 m2 < 60 cm - 10 cm - -

VP0201-1C9 - 272 cm 166 cm 321 cm 3 - 14 5 21,5 m2 120 cm 120 cm 120 cm - -

VP0200C9 - 209 cm 162 cm 176 cm 3 - 14 7 19,7 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -
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| Steel serie

VP0212C1

VP0207C2

VP0202-1C1

VP0205-1C2

VP0208C3

VP0203-1C1

VP0213C2

VP0209C3 VP0206C3

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0212C1 - 283 cm 185 cm 291 cm 3 - 14 8 22,6 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -

VP0202-1C1 - 345 cm 274 cm 321 cm 3 - 14 8 28,4 m2 120 cm 120 cm 120 cm - -

VP0203-1C1 - 361 cm 345 cm 321 cm 3 - 14 14 35,0 m2 120 cm 120 cm 120 cm - -

VP0205-1C2 - 540 cm 365 cm 351 cm 3 - 14 16 44,4 m2 150 cm 120, 150 cm 120, 150 cm - -

VP0213C2 - 400 cm 330 cm 292 cm 3 - 14 17 36,6 m2 90 cm 90 cm 90 cm - -

VP0207C2 - 470 cm 440 cm 321 cm 3 - 14 18 44,1 m2 120 cm 90, 120 cm 90, 120 cm - -

VP0208C3 - 495 cm 470 cm 351 cm 3 - 14 30 51,0 m2 150 cm 90, 150 cm 90, 150 cm - -

VP0209C3 633 cm 556 cm 352 cm 3 - 14 25 59,6 m2 150 cm 120, 150 cm 120, 150 cm - -

VP0206C3 - 537 cm 457 cm 321 cm 3 - 14 23 55,9 m2 210 cm - 120 cm - -
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VP0214C3

VP0211-1C3

VP0210-1C3

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0211-1C3 1145 cm 910 cm 409 cm 3 - 14 78 160,0 m2 210 cm 90, 180, 210 cm 35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm - -

VP0214C3 - 809 cm 725 cm 322 cm 3 - 14 45 90,4 m2 210 cm 120, 150 cm 120, 150 cm - -

VP0210-1C3 980 cm 932 cm 351 cm 3 - 14 55 107,6 m2 180 cm 90, 150, 180 cm 35, 40, 90, 120, 150 cm - -

Gegalvaniseerd
stalen constructie
of elementen

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

RVS elementen RVS Glijbanen

Duurzame 
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen PP tunnels

Eigenschappen van de STEEL serie:

Kleur en materiaal opties* :

Kleur (panelen): Platformen: Glijbanen: Verankering:

  C1 HPL - RAL6000   C2 HPL - RAL3000  C11E HDPE - multicolor - HEXA HPL - RVS - Oppervlakte

  C3 HPL - RAL5024   C9 HPL - hout patroon - HEXA multiplex - Glasvezel - Grond



| Crooc serie
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VP0305

VP0300

VP0300S1

VP0306

VP0303 VP0304

VP0310

Unieke huizen, met een 
scandinavische touch
De CROOC-serie draait om prachtige, unieke 
ontwerpen, levendige kleuren en speeltoestellen met 
meerdere torens waarbij grote groepen samen plezier 
kunnen hebben.

Sprookjeshuizen moedigen kinderen aan om samen 
met hun kameraden rollenspellen te doen. Element-
samenvoegplatforms, ladders, klimwanden en glijbanen 
van verschillende moeilijkheidsgraden stimuleren de 
goede motorische ontwikkeling van elk kind.

Deze serie garandeert dat de energie van het kind 
eff ectief wordt gekanaliseerd.

Crooc serie

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0305 324 cm 292 cm 250 cm 3 - 12 15 30,3 m2 90 cm 59, 90 cm 59, 90 cm - - -

VP0310 - 201 cm 105 cm 122 cm 5 - 14 8 18,1 m2 120 cm - - - -

VP0306 400 cm 322 cm 284 cm 3 - 12 16 32,3 m2 120 cm 90, 120  cm 90, 120 cm - - -

VP0300S1 450 cm 370 cm 340 cm 5 - 14 19 36,1 m2 180 cm 180 cm 90, 180 cm - - -

VP0303 419 cm 330 cm 331 cm 3 - 14 15 33,5 m2 180 cm 90, 180 cm 90, 180 cm - - -

VP0304 - 258 cm 254 cm 244 cm 3 - 12 9 24,0 m2 90 cm 90 cm 90 cm - - -

VP0300 630 cm 370 cm 340 cm 5 - 14 19 42,2 m2 180 cm 180* cm 90, 180 cm - - -

*Hoogte van de buis glijbanen.
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| Crooc serie

VP0301

VP0301S1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0301S1 775 cm 945 cm 370 cm 5 - 14 43 69,6 m2 210 cm 180, 210 cm 90, 120, 180, 210 cm - - -

VP0301 965 cm 945 cm 370 cm 5 - 14 43 75,6 m2 210 cm 180, 210* cm 90, 120, 180, 210 cm - - -

*Hoogte van buis glijbanen.
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VP0302

VP0302S1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0302 1460 cm 1060 cm 370 cm 5 - 14 64 112,6 m2 210 cm 180, 210* cm 90, 120, 180, 210 cm - - -

VP0302S1 1120 cm 945 cm 370 cm 5 - 14 64 101,2 m2 210 cm 180, 210 cm 90, 120, 180, 210 cm - - -

*Hoogte van buis glijbanen.





| Crooc serie

118



6,16 m

119

| Crooc serie
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VP0330

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte

Platform
hoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0330 1492 cm 672 cm 616 cm 5 - 14 110 101,3 m2 210 cm 210* cm 90, 110, 120, 150, 180, 210 cm - - -

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

HPL HEXA 
platformen

HPL 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen en 
platformen

RVS Glijbanen RVS buis glijbanen

Duurzame 
verbindingen

Touwen met
staalkern

Beschermkappen

Eigenschappen van de CROOC serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Glijbanen: Buis glijbanen: Verankering:

  C5H HPL - multicolor - RVS - RVS - Oppervlakte

  C9 HPL - hout patroon - Glasvezel - PE - Grond

*Hoogte van buis glijbanen.

ZIE MEER!
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Houten klim -en balanceertoestellen

Metalen klim- en balanceertoestellen
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Kabelbanen

RECYCLED klim- en balanceertoestellen

NETTIX Klimcombinaties

Ruimtenetten en andere touwconstructies
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138
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VPWD1420

VPWD1426

VPWD1466

VPWD1428VPWD1464

VPWD1417 VPWD1419

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VPWD1420 - 290 cm 255 cm 200 cm 3 - 14 18 31,8 m2 190 cm - - -  / 

VPWD1464 - 158 cm 10 cm 46 cm 7 - 16 4 12,2 m2 < 60 cm - - - - -

VPWD1428 - 208 cm 10 cm 131 cm 3 - 14 4 13,8 m2 122 cm - - - - -

VPWD1426 - 220 cm 87 cm 170 cm 3 - 14 4 18,2 m2 99 cm - - - - -

VPWD1417 - 162 cm 91 cm 230 cm 3 - 14 9 22,1 m2 220 cm - - -  / 

VPWD1419 - 310 cm 306 cm 230 cm 3 - 14 11 31,2 m2 220 cm - - -  / 

VPWD1466 - 232 cm 158 cm 200 cm 7 - 16 19 25,3 m2 190 cm - - - - -

 Klimmen, kruipen en optrekken
De CLIMBOO-serie bestaat uit toestellen die de conditie 
en coördinatie van oudere kinderen ontwikkelen, 
waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen 
kunnen.

Verschillende klimladders en -wanden met een 
verschillende moeilijkheidsgraad versterken de spieren 
en leren het kind zich te concentreren en het evenwicht 
te bewaren.

Deze serie is de perfecte plek om competitieve games 
te organiseren waar spannende fysieke uitdagingen 
gepaard gaan met maximale veiligheid.

Climboo serie
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| Climboo serie

VPWD1459

VPWD1460

VPWD1487

VPWD1465

VPWD1462

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VPWD1465 - 158 cm 84 cm 200 cm 7 - 16 6 20,2 m2 190 cm - - - - -

VPWD1487 - 290 cm 255 cm 230 cm 7 - 16 18 30,7 m2 220 cm - - - - -

VPWD1460 - 232 cm 87 cm 110 cm 1 - 8 7 16,7 m2 99 cm - - -  / 

VPWD1459 - 102 cm 84 cm 104 cm 1 - 12 1 13,5 m2 < 60 cm - - -  / -

VPWD1462 - 240 cm 233 cm 230 cm 3 - 14 23 33,9 m2 220 cm 120 cm - -  / 
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VPWD1461

VPWD1463

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VPWD1461 - 535 cm 306 cm 140 cm 3 - 14 28 44,7 m2 < 60 cm 29, 59 cm - -  / 

VPWD1463 - 536 cm 316 cm 230 cm 7 - 16 52 60,4 m2 220 cm 120, 150 cm - -  / 
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VP0499VP0409

VP0402

VP0410

VP0401

VP0411

VP0404-1

VP0405-1 VP0406 VP0407 VP0408

VP0403

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VP0411 - 250 cm 10 cm 30 cm 3 - 12 5 15,1 m2 < 60 cm 29 cm - - - -

VP0410 - 230 cm 115 cm 59 cm 3 - 14 5 18,7 m2 < 60 cm 59 cm - - - -

VP0409 - 210 cm 125 cm 80 cm 3 - 14 9 19,7 m2 80 cm 59, 80 cm - - - -

VP0499 - 133 cm 180 cm 40 cm 3 - 14 4 18,9 m2 < 60 cm - - -  / -

VP0404-1 - 241 cm 88 cm 121 cm 3 - 14 3 19,1 m2 < 60 cm 34 cm - - -

VP0401 - 176 cm 92 cm 194 cm 3 - 14 8 19,8 m2 180 cm - - - -

VP0402 - 256 cm 172 cm 194 cm 3 - 14 13 26,1 m2 180 cm - - - -

VP0403 - 350 cm 311 cm 194 cm 3 - 14 8 30,0 m2 180 cm - - - -

VP0405-1 - 474 cm 88 cm 195 cm 3 - 14 10 31,8 m2 194 cm - - - -

VP0406 - 241 cm 88 cm 195 cm 3 - 14 6 24,2 m2 194 cm - - - - -

VP0407 - 302 cm 8 cm 165 cm 3 - 14 6 16,6 m2 150 cm - - - - -

VP0408 - 169 cm 60 cm 135 cm 3 - 14 6 14,9 m2 120 cm - - - - -

Modulair
systeem!
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| Climboo serie

VP1716

VP1714

VP1750

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VP1750 - 229 cm 155 cm 166 cm 3 - 14 7 16,2 m2 147 cm - - - -

VP1714 - 260 cm 68 cm 289 cm 3 - 14 4 22,0 m2 200 cm - -  / -

VP1716 - 453 cm 187 cm 241 cm 3 - 14 17 39,0 m2 225 cm - - -



| Climboo serie
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VP0414-1

VP0412

VP0413-1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VP0412 242 cm 88 cm 121 cm 3 - 14 3 17,2 m2 < 60 cm 35 cm - -  / -

VP0413-1 - 482 cm 401 cm 121 cm 3 - 14 18 46,9 m2 < 60 cm 35 cm - -

VP0414-1 - 594 cm 401 cm 121 cm 3 - 14 29 57,0 m2 < 60 cm 35 cm - -

ZIE MEER!



Bekijk ook de Robinia serie : p. 203 - 211Bekijk ook de Robinia serie : p. 203 - 211Bekijk ook de Robinia serie : p. 203 - 211Bekijk ook de Robinia serie : p. 203 - 211Bekijk ook de Robinia serie : p. 203 - 211
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| Climboo serie

VP0419-1 VP0418-1

VP0417-1 VP0416-1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE / HPL touwen

VP0419-1 - 700 cm 700 cm 450 cm 3 - 14 44 78,5 m2 100 cm - - - -

VP0418-1 - 305 cm 305 cm 300 cm 3 - 14 14 34,8 m2 99 cm - - - -

VP0417-1 - 260 cm 260 cm 250 cm 3 - 14 10 30,8 m2 99 cm - - - -

VP0416-1 - 170 cm 170 cm 250 cm 3 - 14 4 17,8 m2 70 cm - - - -



Kabelbanen



Bekijk ook de ROBINIA 
serie : p. 225
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VP0420 VP0421 VP0415

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

Gegalvaniseerd
staal constructie
of elementen

Hout
constructie

Gegalvaniseerde
ankers

HPL HEXA
platformen

HDPE 
panelen

Duurzame
verbindingen

Touwen met 
staalkern

Beschermkappen PP tunnels

Eigenschappen van de CLIMBOO serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Kleur (touwen): Platformen: Verankering:

  C1 HPL - RAL6000   C2 HPL - RAL3000   C11E HDPE - multicolor   L5 - blauw   L7 - rood - HEXA HPL - Oppervlakte

  C3 HPL - RAL5024   C9 HPL - hout patroon   L6 - zwart   L8 - beige - HEXA multiplex - Grond

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Platform 
hoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VP0420 - 2439 сm 309 сm 391 сm 5 - 14 1 87,9 m2 140 cm 98 cm - -

VP0421 - 2417 cm 298 cm 394 cm 5 - 14 2 139,5 m2 140 cm 98 cm - -

VP0415 - 2255 cm 326 cm 346 cm 5 - 14 1 80,1 m2 140 cm 59 cm - -
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VPWD1460-R

VPWD1461-R

VPWD1463-R

VPWD1462-R

VPWD1419-RVP0499-R VPWD1459-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal ge-
bruikers

Veilig-
heidszone

Vrije val-
hoogte

Platform 
hoogte

Constructie Kleur varianten
staal hout recycled HDPE / HPL touwen

VPWD1463-R - 536 cm 316 cm 230 cm 7 - 16 52 60,4 m2 220 cm 150 cm -  / 

VPWD1459-R - 102 cm 84 cm 104 cm 1 - 12 1 13,5 m2 < 60 cm - -  / 

VPWD1461-R - 535 cm 306 cm 140 cm 3 - 14 28 44,7 m2 < 60 cm 29, 59 cm - - -

VPWD1462-R - 240 cm 233 cm 230 cm 3 - 14 23 33,9 m2 220 cm 120 -  / 

VPWD1460-R - 232 cm 87 cm 110 cm 1 - 8 7 16,7 m2 99 cm - - - -

VP0499-R - 135 cm 185 cm 45 cm 3 - 14 4 19,2 m2 < 60 cm - -  / -

VPWD1419-R - 310 cm 306 cm 230 cm 3 - 14 11 31,2 m2 220 cm - - - -

Klim, kruip en pull-up
De CLIMBOO-serie bestaat uit toestellen die de conditie 
en coördinatie van oudere kinderen ontwikkelen, 
waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen 
kunnen.

De CLIMBOO serie werd helemaal heruitgevonden met 
gereycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 
'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt 
van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van 
consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.

Climboo recycled serie

LAGE CO²UITSTOOT

Climboo Recycled serie



Climboo recycled serie



| Nettix serie
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VP1632

VP1638

VP1601 VP1603 VP1604VP1602

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

VP1632 - 365 cm 260 cm 225 cm 4 - 14 7 26,3 m2 200 cm - -

VP1638 - 925 cm 260 cm 225 cm 4 - 14 15 51,3 m2 200 cm - -

VP1601 - 336 cm 44 cm 223 cm 4 - 14 10 19,9 m2 120 cm - -

VP1602 - 336 cm 72 cm 223 cm 4 - 14 5 21,8 m2 100 cm - -

VP1603 - 336 cm 60 cm 223 cm 4 - 14 1 21,0 m2 115 cm - -

VP1604 - 336 cm 43 cm 223 cm 4 - 14 4 19,9 m2 120 cm - -

Touwen, ladders en spinners
De NETTIX-serie omvat moderne speeltoestellen 
in de vorm van ladders en touwkruisingen, die een 
combinatie vormen van zorgeloos plezier en eff ectieve 
fi tnesstraining.

Touwklimmen stimuleert het evenwichtsgevoel, 
versterkt de spieren en verbetert de behendigheid 
van het kind. Het moedigt kinderen ook aan om in 
competitie te gaan met elkaar.

Deze serie is een creatief avontuur tussen touwen, 
waarbij de grenzen alleen worden bepaald door de 
verbeelding van de kinderen.

Nettix serie
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| Nettix serie

VP1605 VP1607 VP1608VP1606

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

VP1605 - 336 cm 43 cm 223 cm 4 - 14 4 27,2 m2 200 cm - -

VP1606 - 336 cm 11 cm 223 cm 4 - 14 5 17,8 m2 100 cm - -

VP1607 - 336 cm 11 cm 223 cm 4 - 14 5 24,9 m2 200 cm - -

VP1608 - 336 cm 11 cm 223 cm 4 - 14 4 17,8 m2 100 cm - -
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VP1633 VP1634

VP1631

VP1609 VP1635 VP1630

VP1610 VP1636

VP1637

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

VP1609 - 336 cm 43 cm 223 cm 4 - 14 4 19,9 m2 100 cm - -

VP1635 - 258 cm 224 cm 223 cm 4 - 14 10 23,3 m2 200 cm - -

VP1630 - 725 cm 180 cm 225 cm 4 - 14 14 43,6 m2 200 cm - -

VP1610 - 336 cm 50 cm 223 cm 4 - 14 3 21,8 m2 100 cm - -

VP1636 - 260 cm 225 cm 225 cm 4 - 14 8 23,7 m2 200 cm - -

VP1631 - 650 cm 215 cm 225 cm 4 - 14 14 39,9 m2 200 cm - -

VP1633 - 385 cm 365 cm 225 cm 4 - 14 3 32,9 m2 70 cm - - -

VP1634 - 365 cm 260 cm 225 cm 4 - 14 7 25,8 m2 200 cm - -

VP1637 - 722 cm 625 cm 223 cm 4 - 14 16 51,3 m2 200 cm - -



Bekijk ook de Robinia serie : p. 206 - 211Bekijk ook de Robinia serie : p. 206 - 211
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VP1640

VP1639

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

VP1639 - 1109 cm 961 cm 223 cm 4 - 14 49 97,9 m2 200 cm - -

VP1640 - 914 cm 908 cm 224 cm 4 - 14 44 112,0 m2 200 cm - -

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

RVS elementen
HPL HEXA 
platformen

Touwen met 
staalkern

Draai elementen

Duurzame 
verbindingen

RVS kettingen Beschermkappen

Eigenschappen van de NETTIX serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (touwen):

  L5 - blauw   L7 - rood

  L6 - zwart   L8 - beige
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Ruimtenetten en andere 
touwconstructies

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

TPACT2000 - 331 cm 331 cm 207 cm 3+ 6 23,5 m2 44 cm - -

TPACT3000 - 494 cm 494 cm 300 cm 3+ 12 31,7 m2 49 cm - -

TPACT4000 - 661 cm 661 cm 390 cm 3+ 17 50,8 m2 62 cm - -

TPACT5000 - 783 cm 783 cm 500 cm 3+ 25 65,1 m2 71 cm - -

TPACT6000 - 935 cm 935 cm 570 cm 3+ 36 90,1 m2 70 cm - -

Klimmen, balanceren en zwieren
De ruimtenetten hebben een leuk 3D eff ect die onweerstaanbaar zijn 
voor kinderen. Ze gaan torenhoog en zorgen voor heel wat uitdaging.

De touwen zijn verkrijgbaar in heel wat verschillende kleuren zodat ze 
in elke speeltuin passen en ook makkelijk in een bestaande speeltuin 
geïmplementeerd kunnen worden.

Door te klimmen wordt de spierontwikkeling van kinderen bevorderd.

Ruimtenetten en andere 
touwconstructies

TPACT2000 TPACT3000 TPACT4000

TPACT5000 TPACT6000
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| Ruimtenetten en andere touwconstructies

Product 
code

Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

TPACT8000 - 1228 cm 1228 cm 750 cm 3+ 54 139 m2 160 cm - -

TPACT8000
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Product code
Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

TPTWINACT4000 - 1456 cm 934 cm 390 cm 3+ 26 90,6 m2 107 cm - -

TPTWINACT5000 - 1823 cm 1107 cm 500 cm 3+ 38 121,3 m2 107 cm - -

TPTWINACT6000 - 2175 cm 1322 cm 570 cm 3+ 62 170,4 m2 131 cm - -

TPTWINACT6000

TPTWINACT4000

TPTWINACT5000
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Product code
Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

TPCC1800 - - cm - cm 180 cm 3+ 5 27,5 m2 110 cm - -

TPCC2400 - - cm - cm 240 cm 3+ 7 29,5 m2 150 cm - -

TPCC3000 - - cm - cm 300 cm 3+ 12 32,5 m2 205 cm - -

TPCCDIA - - cm - cm 300 cm 3+ 12 51,5 m2 232 cm - -

TPCC2400SAFE - - cm - cm 240 cm 3+ 7 29,5 m2 150 cm - -

TPCC1800 TPCC2400 TPCC3000

TPCC2400SAFETPCCDIA
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*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product code
Product 
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Velig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Touw opties

staal inox hout

TPLEV-3 - - cm - cm 320 cm 3+ 12 29,5 m2 160 cm - -

TPLEV-4 - - cm - cm 160 cm 3+ 23 29,5 m2 160 cm - -

TPLEV-5 - - cm - cm 320 cm 3+ 31 55,0 m2 160 cm - -

TPLEV-3

TPLEV-5

TPLEV-4

RVS constructie RVS elementen
HDPE
panelen

Touwen met 
staalkern

Draai elementen

Duurzame 
verbindingen

RVS kettingen Beschermkappen

Eigenschappen van de Ruimtenetten en andere touwconstructies:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (touwen):

  Blauw   Rood   Standaard groen   Geel   Grijs

  Zwart   Beige   Neon groen   Oranje   Paars





KLASSIEKEKLASSIEKE
SPEELTOESTELLENSPEELTOESTELLEN

Speelhuisjes en thema speeltoestellen

Glijbanen

Zand -en waterspel

Speelpanelen

Klein meubilair

RECYCLED speeltoestellen

Veerwippen

RECYCLED veerwippen

Schommels

Carousels en draaitoestellen

RECYCLED schommels en draaitoestellen

Trampolines

146

148

149

152

157

159

164

170

172

182

186

188
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VP0812

VP0825

VP0820

VP0810

VP0813VP0811

Plezier voor de kleinsten!
De SOLO-serie is een paradijs voor kleuters, dat wordt 
getriggerd door zand, water, geluid en beweging.

Vrij spel ontwikkelt de natuurlijke creativiteit van het kind, 
zet aan tot experimenten en stimuleert het verlangen om 
met andere kinderen samen te werken en te spelen.

De rijkdom aan kleuren, manuele en geluidselementen, 
samen met educatieve panelen: al deze elementen 
stimuleren de zintuigen en de intellectuele ontwikkeling van 
het kind.

Solo serie

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0820 170 cm 100 cm 100 cm 3 - 12 5 17,0 m2 < 60 cm - - -

VP0825 - 734 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 20 38,6 m2 90 cm - -

VP0810 - 168 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 5 16,5 m2 < 60 cm - -

VP0811 - 143 cm 92 cm 74 cm 3 - 12 4 15,4 m2 < 60 cm - -

VP0812 - 130 cm 89 cm 96 cm 3 - 12 4 14,8 m2 90 cm - -

VP0813 - 143 cm 94 cm 165 cm 3 - 12 6 15,4 m2 < 60 cm - -
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| Solo serie

VP0840
VP0824

VP0841

VP0821

VP0822

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0824 188 cm 141 cm 155 cm 1 - 8 13 17,6 m2 < 60 cm - - -

VP0840 128 cm 76 cm 119 cm 1 - 8 7 14,2 m2 < 60 cm - - -

VP0821 - 173 cm 55 cm 133 cm 1 - 8 3 15,0 m2 < 60 cm - - -

VP0822 204 cm 100 cm 73 cm 1 - 8 3 18,5 m2 < 60 cm - - -

VP0841 378 cm 199 cm 144 cm 1 - 8 13 29,4 m2 < 60 cm - - -



A

B

C

D

A

B

DC
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VP0830 VPWD1441

Product 
code

Product
length

Product
width

Product
height (A)

Age
range

Number
 of users

Safety
zone

Free-fall
height

Slide
height (B)

Slide
length (C)

Platform
height (D)

Construction Panels variants
steel inox wood HDPE HPL

VP0830 - 177 cm 67 cm 175 cm 3 - 12 3 15,2 m2 < 60 cm 90 cm 135 cm 90 cm - - -

VP0831 - 218 cm 67 cm 205 cm 3 - 14 4 16,3 m2 120 cm 120 cm 180 cm 120 cm - - -

VP0832 - 270 cm 67 cm 235 cm 3 - 14 4 17,6 m2 150 cm 150 cm 240 cm 150 cm - - -

VPWD1440 - 168 cm 84 cm 141 cm 1 - 8 3 15,8 m2 < 60 cm 59 cm 88 cm 35 cm - -

VPWD1441 - 203 cm 84 cm 171 cm 1 - 8 3 16,7 m2 < 60 cm 90 cm 135 cm 35 cm - -

VPWD1442 - 239 cm 84 cm 201 cm 3 - 14 3 17,9 m2 < 60 cm 120 cm 180 cm 35 cm - -

VPWD1443 - 285 cm 84 cm 231 cm 3 - 14 3 19,5 m2 < 60 cm 150 cm 240 cm 35 cm - -

VPWD1444 - 321 cm 84 cm 261 cm 3 - 14 3 20,8 m2 < 60 cm 180 cm 285 cm 35 cm - -

VPWD1445 - 358 cm 84 cm 291 cm 3 - 14 3 22,1 m2 < 60 cm 210 cm 330 cm 35 cm - -

VPWD1446 - 515 cm 84 cm 380 cm 3 - 14 3 26,8 m2 < 60 cm 300 cm 513 cm 35 cm - -

VPWD1447 - 635 cm 84 cm 480 cm 3 - 14 3 31,1 m2 < 60 cm 400 cm 670 cm 35 cm - -

VPWD1448 - 755 cm 84 cm 581 cm 3 - 14 3 35,2 m2 < 60 cm 500 cm 826 cm 35 cm - -

Glijbanen
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| Zand- en waterspel

Zand- en waterspel

Product code Product lengte Product breedte Product hoogte Leeftijd Aantal gebruikers Veiligheidszone Valhoogte

VPWP2850 225 cm 30 cm 115 cm 1+ 7 15,0 m2 < 60 cm

VPWP2853 175 cm 90 cm 115 cm 1+ 9 15,3 m2 < 60 cm

VPWP2855 260 cm 95 cm 155 cm 1+ 14 19,5 m2 < 60 cm

VPWP2858 240 cm 205 cm 115 cm 1+ 13 20,4 m2 < 60 cm

VPWP2863 365 cm 250 cm 120 cm 1+ 20 27,4 m2 < 60 cm

STSADT - 138 cm 25 cm 73 cm 3+ 1 7,1 m2 < 60 cm

VPWP2850 VPWP2853

VPWP2855 VPWP2858 VPWP2863

STSADT

Bekijk ook de Robinia serie : p. 212 - 213Bekijk ook de Robinia serie : p. 212 - 213



| Zandbakken
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VP0801-1

VPWD1416 VPWD1482

VP0802-1

VP0800

Meer confi guraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Meer confi guraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Modulair
systeem!

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0801-1 - 178 cm 178 cm 30 cm 1 - 12 11 20,9 m2 < 60 cm - -

VP0802-1 - 323 cm 287 cm 43 cm 1 - 12 18 29,1 m2 < 60 cm - -

VP0800 30 cm 30 cm 40 cm 1 - 12 1 8,9 m2 < 60 cm - -

VPWD1416 - 415 cm 165 cm 140 cm 1 - 12 11 27,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1482 139 cm 139 cm 78 cm 1 - 12 8 17,3 m2 < 60 cm - -

Zandbakken
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| Zandbakken

VPWD1455

VPWD1429VPWD1458

VPWD1457-1 VPWD1456

Meer confi guraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Meer confi guraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1458 - 258 cm 258 cm 28 cm 1 - 12 16 29,2 m2 < 60 cm - -

VPWD1429 - 254 cm 221 cm 28 cm 1 - 12 9 21,8 m2 < 60 cm - -

VPWD1457-1 - 380 cm 210 cm 35 cm 1 - 12 11 32,5 m2 < 60 cm - - -

VPWD1455 348 cm 171 cm 191 cm 1 - 12 23 28,6 m2 < 60 cm - -

VPWD1456 145 cm 62 cm 170 cm 1 - 12 5 13,7 m2 < 60 cm - - -

Modulair
systeem!



| Speelpanelen
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VPWD1427

VPWD1467

VPWD1470

VPWD1468

VPWD1471

VPWD1469

VPWD1472

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1427 167 cm 97 cm 114 cm 1 - 8 5 14,5 m2 < 60 cm - -

VPWD1467 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm - -

VPWD1468 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm - -

VPWD1469 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm - -

VPWD1470 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1471 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1472 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm - - -

Speelpanelen
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| Speelpanelen

VPWD1473

VPWD1476

VPWD1564

VPWD1562VPWD1561VPWD1560

VPWD1474

VPWD1477

VPWD1565

VPWD1475

VPWD1478

VPWD1563

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VPWD1473 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 1 10,4 m2 < 60 cm - -

VPWD1474 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 2 10,4 m2 < 60 cm - -

VPWD1475 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1476 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1477 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1478 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1560 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm - -

VPWD1561 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm - -

VPWD1562 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm - -

VPWD1563 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1564 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm - -

VPWD1565 84 cm 10 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -
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VP0122 VP0120 VP0121

VP0808-1

VP0809

VP0685VP0804

VP0806-1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0122 144 cm 77 cm 97 cm 1 - 12 4 13,2 m2 < 60 cm -

VP0120 76 cm 15 cm 97 cm 1 - 12 2 9,9 m2 < 60 cm -

VP0121 80 cm 77 cm 97 cm 1 - 12 3 11,6 m2 < 60 cm -

VP0806-1 90 cm 15 cm 165 cm 3 - 12 2 10,3 m2 < 60 cm - -

VP0808-1 35 cm 17 cm 100 cm 3 - 12 2 8,8 m2 < 60 cm - -

VP0804 120 cm 17 cm 130 cm 3 - 12 2 11,4 m2 < 60 cm - -

VP0685 - 84 cm 79 cm 123 cm 3 - 12 2 11,5 m2 < 60 cm - - -

VP0809 - 81 cm 81 cm 300 cm 3 - 12 4 11,7 m2 < 60 cm - - - -





| Speelpanelen

156

VP1760 VP1763VP1761 VP1770VP1762

VP1771 VP1772 VP1720

VP1722 VP1721

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP1760 81 cm 14 cm 134 cm 1 - 8 2 10,0 m2 < 60 cm - -

VP1761 81 cm 15 cm 134 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm - -

VP1762 81 cm 12 cm 134 cm 1 - 8 1 10,0m2 < 60 cm - -

VP1763 91 cm 22 cm 143 cm 1 - 8 2 10,5 m2 < 60 cm - -

VP1770 81 cm 38 cm 134 cm 1 - 8 1 10,9 m2 < 60 cm - -

VP1771 130 cm 17 cm 116 cm 1 - 8 2 11,7 m2 < 60 cm - -

VP1772 137 cm 77 cm 206 cm 1 - 8 5 12,5 m2 < 60 cm - -

VP1720 240 cm 77 cm 206 cm 1 - 8 7 16,2 m2 67 cm - -

VP1721 349 cm 166 cm 206 cm 1 - 8 10 21,6 m2 80 cm - -

VP1722 263 cm 112 cm 206 cm 1 - 8 6 20,2 m2 < 60 cm - -
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*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

VP0816 VP0817 VP0823

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

Gegalvaniseerd 
staal constructie 
of elementen 

Hout
constructie

Gegalvaniseerde
ankers

HPL HEXA 
platformen

HDPE 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

RVS Glijbanen
Duurzame
verbindingen

Touwen met
staalkern

Protective 
tops

PP tunnels

Eigenschappen van de SOLO serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Constructie: Platformen: Glijbanen: Verankering:

  C11E HDPE - multicolor   C12E HDPE - grijs/zwart   Geverfd staal - HEXA HPL - RVS - Oppervlakte

  HDPE RAL6024 /  HPL RAL6000   HDPE RAL3020 /  HPL RAL3000   RVS - HEXA multiplex - Glasvezel - Grond

  HDPE RAL5015 /  HPL RAL5024   HDPE RAL8024 /  HPL hout patroon

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Panelen
staal inox hout HDPE HPL

VP0816 - 94 cm 87 cm 60 cm 3 - 12 3 12,1 m2 < 60 cm - -

VP0817 - 120 cm 50 cm 59 cm 3 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm - -

VP0823 395 cm 100 cm 160 cm 3 - 16 2 19,9 m2 90 cm - - - -

Klein meubilair
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VP0824-R

VPWD1427-R

VPWD1456-R

VPWD1455-R

VPWD1482-R VPWD1457-1-RVPWD1416-R

VP0800-R

Fun voor de allerkleinsten!
De SOLO-serie is een paradijs voor kleuters, dat 
wordt vormgegeven door zand, water, geluid en 
beweging.

De SOLO serie werd helemaal heruitgevonden met 
gereycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt 
van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn 
gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet 
van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VP0824-R 188 cm 141 cm 155 cm 1 - 8 13 17,6 m2 < 60 cm - - -

VPWD1455-R 348 cm 171 cm 191 cm 1 - 12 23 28,6 m2 < 60 cm -

VPWD1427-R 167 cm 97 cm 114 cm 1 - 8 5 14,5 m2 < 60 cm -

VP0800-R 30 cm 30 cm 40 cm 1 - 12 1 8,7 m2 < 60 cm - -

VPWD1456-R 145 cm 62 cm 170 cm 1 - 12 5 13,7 m2 < 60 cm - -

VPWD1416-R - 415 cm 165 cm 140 cm 1 - 12 11 27,0 m2 < 60 cm -

VPWD1482-R 139 cm 139 cm 78 cm 1 - 12 8 17,3 m2 < 60 cm -

VPWD1457-1-R - 380 cm 210 cm 35 cm 1 - 12 11 32,7 m2 < 60 cm - -

Solo recycled serie

Solo Recycled serie
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VP0801-1-RVPWD1429-RVPWD1458-R VP0802-1-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1458-R - 258 cm 258 cm 28 cm 1 - 12 16 29,2 m2 < 60 cm -

VPWD1429-R - 254 cm 221 cm 28 cm 1 - 12 9 21,8 m2 < 60 cm -

VP0801-1-R - 178 cm 178 cm 30 cm 1 - 12 11 20,9 m2 < 60 cm -

VP0802-1-R - 323 cm 287 cm 43 cm 1 - 12 18 29,1 m2 < 60 cm -

Solo recycled serie

LAGE CO²UITSTOOT



  | Solo Recycled serie

160

VP0811-R

VP0825-R

VP0810-R

VP0812-R

VP0813-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VP0810-R - 168 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 5 16,5 m2 < 60 cm - -

VP0811-R - 143 cm 92 cm 74 cm 3 - 12 4 15,4 m2 < 60 cm - -

VP0812-R - 130 cm 89 cm 96 cm 3 - 12 4 14,8 m2 90 cm - -

VP0813-R - 143 cm 94 cm 165 cm 3 - 12 6 15,4 m2 < 60 cm - -

VP0825-R - 734 cm 94 cm 166 cm 3 - 12 20 38,6 m2 90 cm - -

LAGE CO²UITSTOOT
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VPWD1473-R VPWD1476-R

VPWD1564-RVPWD1562-RVPWD1561-RVPWD1560-R

VPWD1474-R VPWD1477-R

VPWD1565-R

VPWD1475-R VPWD1478-R

VPWD1563-R

VPWD1467-R VPWD1470-RVPWD1468-R VPWD1471-RVPWD1469-R VPWD1472-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1467-R 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -

VPWD1468-R 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -

VPWD1469-R 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,1 m2 < 60 cm -

VPWD1470-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1471-R 84 cm 12 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1472-R 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -

VPWD1473-R 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 1 10,4 m2 < 60 cm -

VPWD1474-R 84 cm 21 cm 130 cm 1 - 8 2 10,4 m2 < 60 cm -

VPWD1475-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1476-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1477-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1478-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm - -

VPWD1560-R 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -

VPWD1561-R 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -

VPWD1562-R 84 cm 20 cm 130 cm 2 - 14 1 10,4 m2 < 60 cm -

VPWD1563-R 84 cm 11 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -

VPWD1564-R 84 cm 15 cm 130 cm 1 - 8 2 10,2 m2 < 60 cm -

VPWD1565-R 84 cm 10 cm 130 cm 1 - 8 1 10,0 m2 < 60 cm -
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VP0685-R

VP0816-RVP0817-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VP0685-R - 84 cm 79 cm 123 cm 3 - 12 2 11,5 m2 < 60 cm - - -

VP0817-R - 120 cm 50 cm 59 cm 3 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm - -

VP0816-R - 94 cm 87 cm 60 cm 3 - 12 3 11,9 m2 < 60 cm - -

LAGE CO²UITSTOOT
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VPWD1440-R

VPWD1441-R
VPWD1442-R

VPWD1443-R
VPWD1444-R

VPWD1448-R

VPWD1447-R

VPWD1446-R

VPWD1445-R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte (A)

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije 

valhoogte
Glijbaan

hoogte (B)
Glijbaan

Lengte (C)
Platform

hoogte (D)
Constructie Panelen

staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1440-R - 168 cm 84 cm 141 cm 1 - 8 3 15,8 m2 < 60 cm 59 cm 88 cm 35 cm -

VPWD1441-R - 203 cm 84 cm 171 cm 1 - 8 3 16,7 m2 < 60 cm 90 cm 135 cm 35 cm -

VPWD1442-R - 239 cm 84 cm 201 cm 3 - 14 3 17,9 m2 < 60 cm 120 cm 180 cm 35 cm -

VPWD1443-R - 285 cm 84 cm 231 cm 3 - 14 3 19,5 m2 < 60 cm 150 cm 240 cm 35 cm -

VPWD1444-R - 321 cm 84 cm 261 cm 3 - 14 3 20,8 m2 < 60 cm 180 cm 285 cm 35 cm -

VPWD1445-R - 358 cm 84 cm 291 cm 3 - 14 3 22,1 m2 < 60 cm 210 cm 330 cm 35 cm -

VPWD1446-R - 515 cm 84 cm 380 cm 3 - 14 3 26,8 m2 < 60 cm 300 cm 513 cm 35 cm -

VPWD1447-R - 635 cm 84 cm 480 cm 3 - 14 3 31,1 m2 < 60 cm 400 cm 670 cm 35 cm -

VPWD1448-R - 755 cm 84 cm 581 cm 3 - 14 3 35,2 m2 < 60 cm 500 cm 826 cm 35 cm -
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VP0608-2

VP0651

VP0603VP0602VP0654

VP0652 VP0653 VP0655

VP0604-1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0608-2 - 70 cm 45 cm 80 cm 1 - 12 1 10,7 m2 < 60 cm -

VP0651 - 74 cm 22 cm 79 cm 1 - 12 1 10,1 m2 < 60 cm -

VP0652 - 71 cm 22 cm 78 cm 1 - 12 1 10,0 m2 < 60 cm -

VP0653 - 72 cm 22 cm 80 cm 1 - 12 1 10,0 m2 < 60 cm -

VP0655 - 72 cm 22 cm 80 cm 1 - 12 1 10,1 m2 < 60 cm -

VP0654 - 80 cm 22 cm 78 cm 1 - 12 1 10,3 m2 < 60 cm -

VP0602 - 82 cm 21 cm 79 cm 1 - 12 1 10,4 m2 < 60 cm -

VP0603 - 80 cm 21 cm 75 cm 1 - 12 1 10,3 m2 < 60 cm -

VP0604-1 - 78 cm 21 cm 77 cm 1 - 12 1 10,2 m2 < 60 cm -

Schommelen en wippen
De SPRING-serie staat gelijk aan pure energie op veren.

Het voldoet aan de natuurlijke behoefte van het kind 
aan ongeremd en zorgeloos schommelen.

Kleurrijke voertuigen en vrolijke dieren moedigen 
kinderen aan om energiek te springen en te wiegen op 
het ritme van de lichaamsbewegingen.

De veerwippen, die zo geliefd zijn bij kinderen, zorgen 
voor vrolijk plezier dat ook grote voordelen met zich 
meebrengt voor de ontwikkeling van kinderen.

Spring serie   -   veer-
wippen
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VP0606 VP0623 VP0616

VP0609 VP0615-1

VP0607-1 VP0622 VP0633

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0606 - 80 cm 43 cm 86 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0623 - 79 cm 78 cm 78 cm 1 - 12 2 12,4 m2 < 60 cm -

VP0616 - 85 cm 43 cm 74 cm 1 - 12 1 11,3 m2 < 60 cm -

VP0609 - 80 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0615-1 - 62 cm 43 cm 80 cm 1 - 12 1 10,5 m2 < 60 cm -

VP0607-1 - 74 cm 43 cm 81 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm -

VP0622 - 79 cm 69 cm 84 cm 1 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm -

VP0633 - 73 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm -

ZIE MEER!
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VP0632 VP0631 VP0630

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0632 - 78 cm 43 cm 82 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0631 - 78 cm 43 cm 82 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0630 110 cm 82 cm 82 cm 1 - 12 2 13,8 m2 < 60 cm -
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VP0613-1

VP0611-1

VP0610

VP0600-1 VP0601-1

VP0626

VP0660

VP0670

VP0671

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0600-1 - 48 cm 29 cm 84 cm 1 - 12 1 9,5 m2 < 60 cm -

VP0601-1 - 140 cm 29 cm 84 cm 1 - 12 2 12,6 m2 < 60 cm -

VP0613-1 - 140 cm 120 cm 78 cm 1 - 12 4 14,3 m2 < 60 cm -

VP0611-1 - 110 cm 110 cm 54 cm 1 - 12 4 12,5 m2 < 60 cm -

VP0626 - 124 cm 21 cm 101 cm 1 - 12 2 11,7 m2 < 60 cm -

VP0610 - 160 cm 21 cm 86 cm 1 - 12 2 12,9 m2 < 60 cm -

VP0660 - 206 cm 181 cm 87 cm 1 - 12 6 18,8 m2 < 60 cm -

VP0670 - 333 cm 25 cm 85 cm 1 - 12 4 13,6 m2 < 60 cm -

VP0671 - 260 cm 116 cm 89 cm 3 - 12 8 16,0 m2 < 60 cm -

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 218
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VP0627

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0627 - 493 cm 431 cm 46 cm 3 - 12 23 45,4 m2 < 60 cm -
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VP0612-1

VP0619

VP0681

VP0624

VP0617-1 VP0621-1

VP0625

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0612-1 - 104 cm 27 cm 46 cm 3 - 12 1 11,3 m2 < 60 cm -

VP0681 - 67 cm 60 cm 55 cm 3 - 12 2 12,3 m2 < 60 cm -

VP0617-1 - 45 cm 45 cm 61 cm 3 - 14 1 9,3 m2 < 60 cm -

VP0621-1 150 cm 100 cm 45 cm 3 - 14 5 16,1 m2 < 60 cm -

VP0619 100 cm 100 cm 45 cm 3 - 14 3 12,6 m2 < 60 cm -

VP0624 - 127 cm 32 cm 46 cm 3 - 14 2 12,1 m2 < 60 cm - -

VP0625 - 298 cm 167 cm 45 cm 3 - 14 4 21,8 m2 < 60 cm - -

Kleur (panelen): Bevestiging:

  C11E HDPE - multicolor - Oppervlakte

  C12E HDPE - grijs/zwart - Grond

HDPE 
panelen

RVS elementen
Duurzaam stalen 
veer

HPL HEXA 
platformen

Eigenschappen van de SPRING serie:

Kleur en materiaal opties*:
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VP0615-1-R VP0606-R VP0619-R

VP0612-1-RVP0607-1-R VP0633-R

VP0627-R

VP0622-R

VP0609-R

VP0630-R

VP0608-2-R

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veiligheidszone Vrije valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0627-R - 493 cm 431 cm 45 cm 3 - 14 27 45,4 m2 < 60 cm -

VP0615-1-R - 62 cm 43 cm 80 cm 1 - 12 1 10,5 m2 < 60 cm -

VP0606-R - 80 cm 43 cm 86 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0608-2-R - 70 cm 45 cm 80 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm -

VP0609-R - 80 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 11,1 m2 < 60 cm -

VP0619-R - 100 cm 100 cm 45 cm 3 - 14 3 12,6 m2 < 60 cm -

VP0607-1-R - 74 cm 43 cm 81 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm -

VP0622-R - 79 cm 69 cm 84 cm 1 - 12 2 12,0 m2 < 60 cm -

VP0633-R - 73 cm 43 cm 75 cm 1 - 12 1 10,9 m2 < 60 cm -

VP0630-R - 110 cm 82 cm 82 cm 1 - 12 2 13,8 m2 < 60 cm -

VP0612-1-R - 104 cm 27 cm 46 cm 3 - 12 1 11,3 m2 < 60 cm -

Schommelen en wiegen
De SPRING serie staat voor pure energie op veren.
Het bevredigt de natuurlijke behoefte van het kind aan 
ongeremd en zorgeloos swingen.

De SRING serie werd nu helemaal heruitgevonden met 
gereycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 
'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt 
van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

Spring recycled serie

Spring Recycled serie
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VP0660-R

VP0671-R

VP0670-R

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veiligheidszone Vrije valhoogte

Panelen
HDPE HPL

VP0660-R - 206 cm 181 cm 87 cm 1 - 12 6 18,8 m2 < 60 cm -

VP0670-R - 333 cm 25 cm 85 cm 1 - 12 4 18,8 m2 < 60 cm -

VP0671-R - 260 cm 116 cm 89 cm 3 - 12 8 16,0 m2 < 60 cm -

Spring recycled serie

LAGE CO²UITSTOOT
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VPST0513

VPST0500

VPST0524

VPST0525

VPST0528VPWD1425

VPST0522

Schommelen op volle kracht!
De SWING-serie bevat klassieke speeltoestellen die 
geliefd zijn bij zowel jongere en oudere kinderen.

Kleurrijke enkele schommels, wipschommels, multi-
schommels met vogelnest en uitgebalanceerde 
multi-schommels bieden een aangename sensatie voor 
kinderen en moedigen ze aan om met hun vrienden te 
spelen.

De ritmische zwaaibeweging is een eff ectieve oefening 
voor het balanceren van het lichaam die een positief 
eff ect heeft op de ontwikkeling van het spier- en 
zenuwstelsel.

Swing serie   -   schom-
mels en dynamische 
toestellen

Nieuw!

Product
code

Product
lengte

Product 
breedte

Product 
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Zitjes
staal inox hout HDPE HPL

VPST0513 100 cm 290 cm 170 cm 3 - 12 7 15,5 m2 105 cm - -

VPST0522 - 240 cm 39 cm 80 cm 1 - 8 2 9,7 m2 < 60 cm - -

VPST0524 - 310 cm 40 cm 90 cm 3 - 14 2  11,4 m2 99 cm - -

VPST0525 -  375 cm  40 cm 90 cm 3 - 14 4  12,9 m2  99 cm - -

VPWD1425 - 270 cm 40 cm 115 cm 3 - 14 2 10,5 m2 99 cm - -

VPST0500 - 270 cm 36 cm 80 cm 3 - 12 2 10,2 m2 99 cm - -

VPST0528 - 181 cm 109 cm 130 cm 5 - 12 2 17,7 m2 < 60 cm - - -
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VPST0530VPST0529 VPST0531

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST0529 244 cm 88 cm 75 cm 5 - 12 2 19,2 m2 78 cm - -

VPST0530 264 cm 102 cm 106 cm 3 - 12 2 20,8 m2 99 cm - -

VPST0531 218 cm 138 cm 133 cm 3 - 12 1 20,7 m2 < 60 cm - -

Nieuw!
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VPST0512VPST0511

VPST0510

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST0510 - 40 cm 155 cm 180 cm 1 - 3/3 - 14 1 11,4 m2 99 cm -

VPST0511 - 40 cm 300 cm 180 cm 1 - 3/3 - 14 2 21,2 m2 99 cm -

VPST0512 - 40 cm 440 cm 180 cm 1 - 3/3 - 14 3 29,8 m2 99 cm -

Modulair
systeem!

Meer confi guraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3
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VPST1422

VPST1491

VPST1424

VPST0520

VPST1421

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST1421 - 195 cm 250 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 1 13,0 m2 130 cm -

VPST1422 - 195 cm 365 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 2 21,5 m2 130 cm -

VPST1491 - 195 cm 550 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 3 35,1 m2 130 cm -

VPST1424 - 195 cm 665 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 4 43,7 m2 130 cm -

VPST0520 - 195 cm 250 cm 240 cm 1+ 2 12,9 m2 175 cm -

Modulair
systeem!

Meer confi guraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3 R5
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VPST1423

VPST1492

VPST1497

VPST1494

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST1423 195 cm 320 cm 240 cm 3 - 12 7 18,1 m2 130 cm -

VPST1492 195 cm 505 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 8 31,8 m2 130 cm -

VPST1497 195 cm 575 cm 240 cm 3 - 12 14 37,0 m2 130 cm -

VPST1494 195 cm 615 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 9 40,3 m2 130 cm -

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3 R5
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VPWD0520

VPWD1421-1

VPWD1422-1

VPWD1491

VPWD1424-1

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPWD0520 - 195 cm 250 cm 240 cm 1+ 2 12,9 m2 175 cm - -

VPWD1421-1 - 195 cm 250 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 1 13,0 m2 130 cm - -

VPWD1422-1 - 195 cm 365 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 2 21,5 m2 130 cm - -

VPWD1491 - 195 cm 550 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 3 35,1 m2 130 cm - -

VPWD1424-1 - 195 cm 665 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 4 43,7 m2 130 cm - -

Modulair
systeem!

Meer confi guraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3 R5



VPWD1423-1

VPWD1492

VPWD1494

VPWD1497

| Swing serie   -   schommels en dynamische toestellen
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Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPWD1423-1 195 cm 320 cm 240 cm 3 - 12 7 18,1 m2 130 cm - -

VPWD1492 195 cm 505 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 8 31,8 m2 130 cm - -

VPWD1494 195 cm 615 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 9 40,3 m2 130 cm - -

VPWD1497 195 cm 575 cm 240 cm 3 - 12 14 37,0 m2 130 cm - -

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 222

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3 R5
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VPST0515

VPST0516

VPST0517

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST0515 - 640 cm 610 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 5 46,4 m2 130 cm - -

VPST0516 - 560 cm 645 cm 240 cm 1 - 3/3 - 14 6 54,5 m2 130 cm - -

VPST0517 337 cm 238 cm 293 cm 3 - 12 1 18,1 m2 145 cm - -

Beschikbare zitjes:

R2 R5
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VPST0521

VPST0509

VPST0519

VPST0518

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie
Kleur opties

staal inox hout

VPST0509 643 cm 558 cm 281 cm 3 - 12 6 49,0 m2 130 cm - -

VPST0518 - 55 cm 400 cm 320 cm 6 - 14 1 29,1 m2 < 60 cm - -

VPST0519 - 221 cm 199 cm 242 cm 3 - 14 3 52,8 m2 130 cm - -

VPST0521 - 485 cm 306 cm 269 cm 3 - 14 4 13,5 m2 130 cm - -

RVS constructie of 
elementen

Gegalvaniseerd 
staal constructie of 
elementen

Hout constructie
Gegalvaniseerde 
ankers

RVS Kettingen

Gecertifi ceerde 
schommelzitjes

Duurzame con-
nectors

Beschermkappen
Touwen met 
stalen kern

Eigenschappen van de SWING serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (constructie onderdelen): Constructie: Verankering:

  C1 - RAL6029   C4 - RAL1023   C12 - RAL7040   C8 - NCS-S-1060-G-60Y   Ci - RVS   Gepoedercoat staal   Geverfd hout - Oppervlakte

  C2 - RAL3020   C6 - RAL2009   C13 - RAL9005   C3 - RAL5015   RVS - Grond

Beschikbare zitjes:

R1 R3 R18



| Hoop serie   -   Carousels en draaitoestellen
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VP0703-1

VP0726 VP0728

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE HPL

VP0703-1 - 120 cm 120 cm 73 cm 3 - 12 6 21,2 m2 73 cm - - -

VP0726 175 cm 175 cm 92 cm 3 - 12 2  26,0 m2 92 cm - - -

VP0728 219 cm 219 cm 89 cm 3 - 12 6  30,1 m2 89 cm - - -

Draai, draai!
De HOOP serie bestaat uit carousels en 
draaitoestellen die de wereld van lachende kinderen 
voortstuwen.

Draaien is een belangrijke activiteit voor de 
ontwikkeling van een kind omdat het de ontwikkeling 
van het zenuwstelsel bevordert, het evenwichtsgevoel 
stimuleert, de spieren en het skelet versterkt.
Tegelijk is het een bron van spannende sensaties.

Voor een ouder kind is het vaak de favoriete plaats 
voor gekke fun met vrienden. 

Kleurrijke draaimolens moedigen zowel jongere als 
oudere kinderen aan om samen plezier te hebben.

Hoop serie   -   Carou-
sels en draaitoestellen

Nieuw!
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| Hoop serie   -   Carousels en draaitoestellen

VP0705-2VP0708-1 VP0702-2

VP0706-1

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE HPL

VP0708-1 - 120 cm 120 cm 13 cm 3 - 12 4 21,2 m2 < 60 cm - - -

VP0702-2 - 120 cm 120 cm 73 cm 3 - 12 4 21,2 m2 73 cm - - -

VP0705-2 - 150 cm 150 cm 71 cm 3 - 12 5 23,8 m2 71 cm - - -

VP0706-1 - 150 cm 150 cm 68 cm 3 - 12 8 23,8 m2 68 cm - - -

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 220



| Hoop serie   -   Carousels en draaitoestellen
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VP0701-1
VP0700-1

VP0710

VP0712 VP0713

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE HPL

VP0710 - 55 cm 55 cm 60 cm 3 - 12 1 16,2 m2 < 60 cm - - - -

VP0700-1 - 50 cm 50 cm 45 cm 3 - 12 3 15,6 m2 < 60 cm - - -

VP0701-1 - 50 cm 50 cm 140 cm 3 - 12 1 15,6 m2 < 60 cm - - -

VP0712 - 73 cm 73 cm 146 cm 3 - 12 2 17,6 m2 < 60 cm - - -

VP0713 - 90 cm 42 cm 147 cm 7 - 16 1 11,4 m2 < 60 cm - - -
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VP0711 VP0714

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Constructie Kleur opties
staal inox hout HDPE HPL

VP0711 - 72 cm 72 cm 180 cm 7 - 16 4 35,4 m2 100 cm - - - -

VP0714 - 265 cm 35 cm 170 cm 5 - 12 2 34,4 m2 99 cm - - -

Nieuw!

RVS
constructie 
of elementen

Gegalvaniseerd 
stalen constructie 
of elementen

HPL 
platformen

HPL 
panelen

HDPE 
panelen

Draaiende
elementen

Beweegbare
elementen

Eigenschappen van de HOOP serie:

Kleur en materiaal opties*:

Verankering:

- Oppervlakte

- Grond



  | Swing & Hoop Recycled serie
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VPWD1425-R

VPST0522-R

VP0712-R

Zwieren in volle zwaai!
In de Swing serie zitten klassieke speeltoestellen die geliefd zijn 
door jong en oud.

Kleurrijke enkele schommels, wipwappen, multi-schommels 
met een vogelnest en gewicht gebalanceerde multi-schommels 
zorgen voor een plezierige uitdaging voor kinderen en 
moedigen ze aan om te spelen met hun vrienden.

De SWING serie werd helemaal heruitgevonden met 
gereycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 
100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval 
zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van 
consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.

Draai, draai!
De HOOP serie bestaat uit carousels en draaitoestellen die de 
wereld van lachende kinderen voortstuwen.

Draaien is een belangrijke activiteit voor de ontwikkeling van 
een kind omdat het de ontwikkeling van het zenuwstelsel 
bevordert, het evenwichtsgevoel stimuleert, de spieren en het 
skelet versterkt.

De panelen van deze gerecycleerde speeltoestellen zijn 
gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn 
gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal 

gebruikers
Veilig-

heidszone
Vrije valhoogte

Constructie Kleur varianten
staal hout recycled HDPE HPL

VPWD1425-R - 270 cm 40 cm 115 cm 3 - 14 2 10,5 m2 99 cm -

VPST0522-R - 240 cm 39 cm 81 cm 1 - 8 2 9,7 m2 < 60 cm - - -

VP0712-R - 73 cm 73 cm 146 cm 3 - 12 2 17,6 m2 < 60 cm - - -

Swing & hoop recycled serie

Swing & Hoop Recy-
cled serie



Swing & hoop recycled serie

LAGE CO²  UITSTOOT



| Jumpoo serie   -   trampolines
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VP2222

VP2211

VP2221

VP2212

VP2220

VP2213 VP2214

VP2223 VP2224

Spring naar de ruimte!
Springen op de trampolines is erg leuk, maar ook 
een geweldige training! Hiermee kan je de spieren 
versterken, de conditie en coördinatie verbeteren 
en tegelijkertijd stress en spanning verminderen, 
waardoor je kan ontspannen.

Onze trampolines zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en dankzij de speciale structuur van de 
elementen kan elke mogelijke combinatie gevormd 
worden.

Jumpoo serie   -   tram-
polines

Gegalvaniseerd 
staal constructie

RVS elementen
Oppervlakte:
gekleurde rubber

Duurzame antislip
PA lamellen

Eigenschappen van de JUMPOO serie:

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone
Vrije

valhoogte
Kleur opties

VP2222 - 600 cm 375 cm - 4 - 15 44,9 m2 90 cm

VP2211 - 150 cm 150 cm - 4 - 15 12,6 m2 90 cm

VP2212 - 150 cm 150 cm - 4 - 15 14,1 m2 90 cm

VP2213 - 200 cm 200 cm - 4 - 15 18,3 m2 90 cm

VP2214 250 cm 150 cm - 4 - 15 18,3 m2 90 cm

VP2221 - 375 cm 375 cm - 4 - 15 30,6 m2 90 cm

VP2220 - 300 cm 300 cm - 4 - 15 28,4 m2 90 cm

VP2223 - 743 cm 322 cm - 4 - 15 44,2 m2 90 cm

VP2224 - 900 cm 674 cm - 4 - 15 78,0 m2 90 cm

Modulair
systeem!







NATUURLIJK SPELEN



| Robinia serie
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VPRB1203

VPRB1201 VPRB1202VPRB1334

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1203 270 cm 270 cm 220 cm 1+ 9 24,8 m2 < 60 cm

VPRB1334 - 130 cm 130 cm 160 cm 1+ 4 16,5 m2 < 60 cm

VPRB1201 150 cm 150 cm 195 cm 1+ 4 17,4 m2 < 60 cm

VPRB1202 240 cm 150 cm 195 cm 1+ 8 19,9 m2 < 60 cm

Bestemming: natuur!
De ROBINIA serie bestaat uit speeltoestellen die 
gemaakt zijn van natuurlijk materiaal - Robinia 
acacia hout, het meest duurzame hout in Europa. 
De kenmerkende eigenschappen van het Robinia 
hout zijn de natuurlijke, heldere kleuren, de hoge 
weersbestandigheid, het hoeft niet geïmpregneerd te 
worden en kan direct in de grond verankerd worden.

De unieke Robinia serie is ontworpen op een 
alomvattende manier om een aanbod te kunnen 
creëren met alle soorten speeltoestellen: van kleinere 
en indrukwekkende torensets met veel klimelementen, 
over veerwippen, draaimolens en schommels tot 
parkmeubilair.

Robinia serie





| Robinia serie
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VPRB1205 VPRB1206

VPRB1207

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1207 580 cm 340 cm 315 cm 2+ 21 43,9 m2 90 cm

VPRB1205 - 340 cm 220 cm 315 cm 2+ 8 25,7 m2 90 cm

VPRB1206 - 335 cm 350 cm 315 cm 2+ 9 29,1 m2 90 cm
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VPRB1211 VPRB1215

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1211 460 cm 330 cm 375 cm 3+ 10 32,1 m2 150 cm

VPRB1215 - 630 cm 560 cm 435 cm 5+ 22 51,2 m2 238 cm
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| Robinia serie

VPRB1216

VPRB1217

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1216 - 680 cm 680 cm 355 cm 5+ 28 60,5 m2 238 cm

VPRB1217 - 950 cm 890 cm 435 cm 5+ 39 83,7 m2 238 cm

ZIE MEER!



| Robinia serie
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VPRB1305

VPRB1302 VPRB1311

VPRB1301

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1305 - 620 cm 300 cm 250 cm 3+ 6 35,3 m2 130 cm

VPRB1301 - 295 cm 195 cm 200 cm 3+ 5 21,2 m2 90 cm

VPRB1302 - 385 cm 340 cm 200 cm 3+ 12 32,9 m2 165 cm

VPRB1311 - 630 cm 390 cm 250 cm 3+ 22 51,2 m2 200 cm
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| Robinia serie

VPRB1231

VPRB1234
VPRB1235

VPRB1236 VPRB1237VPRB1233

VPRB1232

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1231 490 cm 290 cm 400 cm 3+ 12 29,8 m2 90 cm

VPRB1235 370 cm 300 cm 300 cm 2+ 6 28,1 m2 110 cm

VPRB1232 320 cm 150 cm 160 cm 2+ 9 22,2 m2 110 cm

VPRB1234 400 cm 150 cm 350 cm 1+ 9 24,8 m2 110 cm

VPRB1233 590 cm 190 cm 310 cm 2+ 8 33,2 m2 110 cm

VPRB1236 - 320 cm 180 cm 500 cm 3+ 3 21,8 m2 150 cm

VPRB1237 - 820 cm 340 cm 400 cm 3+ 20 49,4 m2 90 cm



| Robinia serie
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VPRB1238

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1238 850 cm 630 cm 460 cm 3+ 40 76,0 m2 150 cm

BEKIJK 
MEER!





| Robinia serie
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VPRB1241

VPRB1243 VPRB1244

VPRB1242

VPRB1245

VPRB1246

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1241 275 cm 130 cm 210 cm 1+ 12 22,7 m2 < 60 cm

VPRB1243 170 cm 130 cm 135 cm 1+ 10 17,4 m2 < 60 cm

VPRB1244 170 cm 130 cm 170 cm 1+ 11 17,4 m2 < 60 cm

VPRB1242 400 cm 270 cm 290 cm 2+ 11 31,7 m2 90 cm

VPRB1245 430 cm 230 cm 170 cm 1+ 25 28,5 m2 < 60 cm

VPRB1246 830 cm 350 cm 290 cm 2+ 36 51,8 m2 90 cm
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| Robinia serie

VPRB1251

VPRB1254

VPRB1255 VPRB1256 VPRB1257
VPRB1260

VPRB1252

VPRB1258

VPRB1253 VPRB1259

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1251 - 20 cm 20 cm 30 cm 1+ 1 8,8 m2 < 60 cm

VPRB1252 - 100 cm 50 cm 35 cm 1+ 2 11,5 m2 < 60 cm

VPRB1253 - 200 cm 30 cm 50 cm 3+ 3 14,1 m2 < 60 cm

VPRB1259 - 180 cm 65 cm 30 cm 3+ 5 15,0 m2 < 60 cm

VPRB1254 - 400 cm 20 cm 50 cm 3+ 7 21,1 m2 < 60 cm

VPRB1258 - 280 cm 20 cm 40 cm 3+ 6 17,3 m2 < 60 cm

VPRB1255 - 300 cm 20 cm 50 cm 3+ 6 18,2 m2 < 60 cm

VPRB1256 - 500 cm 170 cm 70 cm 3+ 11 25,6 m2 65 cm

VPRB1257 - 630 cm 290 cm 70 cm 3+ 16 34,0 m2 63 cm

VPRB1260 - 255 cm 150 cm 130 cm 3+ 4 20,7 m2 < 60 cm



| Robinia serie
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VPRB1264 VPRB1265

VPRB1266 VPRB1267

VPRB1263

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1264 - 200 cm 100 cm 160 cm 3+ 4 15,6 m2 126 cm

VPRB1265 - 270 cm 170 cm 160 cm 3+ 6 17,8 m2 126 cm

VPRB1266 - 180 cm 85 cm 140 cm 3+ 6 16,5 m2 120 cm

VPRB1267 - 180 cm 100 cm 200 cm 4+ 6 22,2 m2 190 cm

VPRB1263 - 330 cm 125 cm 99 cm 3+ 12 23,9 m2 80 cm
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| Robinia serie

VPRB1262

VPRB1271 VPRB1272

VPRB1279

VPRB1274 VPRB1270

VPRB1273

VPRB1278

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1262 - 220 cm 130 cm 240 cm 5+ 6 21,3 m2 238 cm

VPRB1271 - 260 cm 50 cm 150 cm 3+ 5 17,2 m2 < 60 cm

VPRB1272 - 380 cm 60 cm 160 cm 3+ 7 21,4 m2 < 60 cm

VPRB1278 - 225 cm 70 cm 30 cm 3+ 5 17,0 m2 < 60 cm

VPRB1279 - 230 cm 140 cm 99 cm 2+ 3 21,1 m2 99 cm

VPRB1274 - 340 cm 210 cm 120 cm 3+ 16 29,7 m2 117 cm

VPRB1270 - 130 cm 120 cm 95 cm 1+ 5 15,2 m2 < 60 cm

VPRB1273 - 480 cm 290 cm 180 cm 3+ 11 31,2 m2 90 cm

Stel je eigen 
avonturenparcours samen

of kies uit de samengestelde 
obstacle parcours vanaf p. 210



| Robinia serie
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VPRB1280VPRB1283 VPRB1284

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1283 - 450 cm 140 cm 115 cm 4+ 4 28,9 m2 110 cm

VPRB1284 - 210 cm 75 cm 210 cm 4+ 4 17,0 m2 204 cm

VPRB1280 - 515 cm 475 cm 170 cm 4+ 6 43,8 m2 85 cm
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| Robinia serie

VPRB1383

VPRB1285

VPRB1277 VPRB1310

VPRB1282

VPRB1275

VPRB1276

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1383 - 700 cm 700 cm 450 cm 3+ 44 95,0 m2 200 cm

VPRB1282 - 360 cm 50 cm 230 cm 3+ 10 20,6 m2 120 cm

VPRB1285 - 190 cm 95 cm 180 cm 3+ 3 18,7 m2 175 cm

VPRB1275 - 325 cm 260 cm 110 cm 3+ 14 27,2 m2 110 cm

VPRB1277 - 240 cm 240 cm 200 cm 4+ 10 32,0 m2 190 cm

VPRB1276 - 200 cm 195 cm 110 cm 3+ 4 19,6 m2 110 cm

VPRB1310 - 300 cm 250 cm 200 cm 4+ 11 33,2 m2 200 cm
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| Robinia serie

VPRB1319

VPRB1312VPRB1281

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1319 - 780 cm 690 cm 240 cm 3+ 49 75,2 m2 200 cm

VPRB1281 345 cm 330 cm 120 cm 3+ 8 31,3 m2 114 cm

VPRB1312 - 460 cm 455 cm 240 cm 5+ 22 53,4 m2 240 cm



Product code Product lengte Product breedte Product hoogte Leeftijd Aantal gebruikers Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1218 - 860 cm 50 cm 190 cm 3+ 16 38,6 m2 < 60 cm

VPRB1219 - 1030 cm 280 cm 195 cm 3+ 24 53,5 m2 < 60 cm

VPRB1220 - 1320 cm 565 cm 190 cm 3+ 51 109,0 m2 <60 cm

VPRB1221 - 1190 cm 200 cm 190 cm 3+ 23 57,8 m2 < 60 cm

VPRB1222 - 1190 cm 495 cm 245 cm 5+ 46 92,3 m2 200 cm

VPRB1220

VPRB1218 VPRB1219

VPRB1221

VPRB1222

| Robinia serie

210

parcours

Nieuwe
serie!



Product code Product lengte Product breedte Product hoogte Leeftijd Aantal gebruikers Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1223 - 925 cm 510 cm 295 cm 3+ 42 81,7 m2 230 cm

VPRB1224 - 1315 cm 980 cm 230 cm 6+ 62 130,0 m2 230 cm

VPRB1224
VPRB1223
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| Robinia serie



Product code Product lengte Product breedte Product hoogte Leeftijd Aantal gebruikers Veiligheidszone Valhoogte

VPRB2851 95 cm 80 cm 120 cm 1+ 5 12,6 m2 < 60 cm

VPRB2852 285 cm 30 cm 115 cm 1+ 9 16,9 m2 < 60 cm

VPRB2854 340 cm 90 cm 155 cm 1+ 16 21,8 m2 < 60 cm

VPRB2856 200 cm 180 cm 180 cm 1+ 14 20,2 m2 < 60 cm

VPRB2859 355 cm 360 cm 110 cm 1+ 14 27,9 m2 < 60 cm

VPRB2862 290 cm 225 cm 160 cm 1+ 12 25,9 m2 < 60 cm

VPRB2864 400 cm 320 cm 225 cm 1+ 20 34,2 m2 < 60 cm

VPRB2862

VPRB2851

VPRB2859

VPRB2864

VPRB2854 VPRB2856

VPRB2852

MODULAIRSYSTEEM

| Robinia serie
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Product code Product lengte Product breedte Product hoogte Leeftijd Aantal gebruikers Veiligheidszone Valhoogte

VPRB2866 415 cm 355 cm 310 cm 1+ 17 33,5 m2 < 60 cm

VPRB2867 690 cm 400 cm 220 cm 1+ 41 51,2 m2 < 60 cm

VPRB2866 VPRB2867

213
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waterplay

Nieuwe
serie!
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VPRB1291 VPRB1295

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte (A)

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veilig-

heidszone
Valhoogte

Glijbaan
hoogte (B)

Glijbaan
lengte (C)

Platform
hoogte (D)

VPRB1291 - 215 cm 110 cm 185 cm 2+ 3 17,1 m2 90 cm 90 cm 153 cm 90 cm

VPRB1292 - 265 cm 110 cm 210 cm 2+ 4 18,6 m2 120 cm 120 cm 214 cm 120 cm

VPRB1293 - 310 cm 110 cm 240 cm 3+ 4 19,8 m2 150 cm 150 cm 266 cm 150 cm

VPRB1294 - 360 cm 110 cm 270 cm 4+ 3 23,4 m2 180 cm 180 cm 319 cm 180 cm

VPRB1295 - 205 cm 110 cm 180 cm 2+ 3 16,9 m2 < 60 cm 90 cm 153 cm 25 cm

VPRB1296 - 250 cm 110 cm 210 cm 2+ 3 17,8 m2 < 60 cm 120 cm 214 cm 25 cm

VPRB1297 - 290 cm 110 cm 240 cm 2+ 3 18,9 m2 < 60 cm 150 cm 266 cm 25 cm

VPRB1298 - 335 cm 110 cm 270 cm 3+ 3 19,9 m2 < 60 cm 180 cm 319 cm 25 cm

VPRB1299 - 375 cm 110 cm 300 cm 3+ 3 21,2 m2 < 60 cm 210 cm 372 cm 25 cm
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VPRB1347

VPRB1333

VPRB1331

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1347 100 cm 420 cm 170 cm 3+ 2 20,2 m2 90 cm

VPRB1333 565 cm 565 cm 210 cm 1+ 52 70,7 m2 < 60 cm

VPRB1331 - 200 cm 200 cm 25 cm 1+ 5 23,0 m2 < 60 cm

Modulair
systeem!

Meer confi guraties beschikbaar op 
aanvraag of op www.dadiplay.be
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VPRB1340 VPRB1341 VPRB1342

VPRB1344

VPRB1343 VPRB1346 VPRB1345 VPRB1338

VPRB1339

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1340 130 cm 50 cm 110 cm 1+ 2 13,0 m2 < 60 cm

VPRB1341 160 cm 35 cm 150 cm 1+ 2 13,4 m2 < 60 cm

VPRB1342 130 cm 20 cm 140 cm 1+ 2 12,2 m2 < 60 cm

VPRB1344 325 cm 325 cm 150 cm 1+ 10 25,2 m2 < 60 cm

VPRB1343 130 cm 130 cm 140 cm 1+ 4 15,0 m2 < 60 cm

VPRB1346 45 cm 35 cm 110 cm 1+ 2 9,2 m2 < 60 cm

VPRB1345 40 cm 25 cm 100 cm 1+ 2 9,6 m2 < 60 cm

VPRB1338 40 cm 30 cm 100 cm 2+ 1 9,3 m2 < 60 cm

VPRB1339 220 cm 75 cm 120 cm 1+ 3 15,3 m2 < 60 cm



VPRB1366
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VPRB1363

VPRB1369

VPRB1361

VPRB1365

VPRB1362

VPRB1364

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1361 - 80 cm 40 cm 90 cm 1+ 1 10,8 m2 < 60 cm

VPRB1362 - 85 cm 40 cm 90 cm 1+ 1 11,4 m2 < 60 cm

VPRB1363 - 90 cm 40 cm 90 cm 1+ 1 11,0 m2 < 60 cm

VPRB1364 - 170 cm 135 cm 80 cm 3+ 4 15,2 m2 < 60 cm

VPRB1369 100 cm 100 cm 50 cm 3+ 3 12,4 m2 < 60 cm

VPRB1365 - 330 cm 25 cm 60 cm 1+ 6 18,8 m2 < 60 cm

VPRB1366 - 90 cm 50 cm 85 cm 1+ 1 11,7 m2 < 60 cm

Bekijk 
meer!
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VPRB1372

VPRB1375

VPRB1373

VPRB0700

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1372 - 120 cm 120 cm 75 cm 3+ 4 21,3 m2 73 cm

VPRB1373 - 150 cm 150 cm 70 cm 3+ 8 23,8 m2 68 cm

VPRB0700 - 50 cm 50 cm 45 cm 3+ 1 15,9 m2 < 60 cm

VPRB1375 - 265 cm 20 cm 150 cm 3+ 3 16,7 m2 < 60 cm





| Robinia serie

222

VPRB1351 VPRB1352

VPRB1422

VPRB1491

VPRB1421

VPRB1424

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1351 - 330 cm 75 cm 99 cm 3+ 2 13,4 m2 99 cm

VPRB1352 - 420 cm 75 cm 99 cm 3+ 4 15,9 m2 99 cm

VPRB1422 - 210 cm 370 cm 240 cm 1+ / 3+ 2 21,5 m2 130 cm

VPRB1491 - 210 cm 560 cm 240 cm 1+ / 3+ 3 35,2 m2 130 cm

VPRB1424 - 210 cm 670 cm 240 cm 1+ / 3+ 4 42,5 m2 130 cm

VPRB1421 - 210 cm 260 cm 240 cm 1+ / 3+ 1 13,0 m2 130 cm

Meer confi guraties beschikbaar 
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Modulair
systeem!

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3 R5
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VPRB0520
VPRB0517

VPRB0513

VPRB1497

VPRB1423

VPRB1494

VPRB1492

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1423 210 cm 330 cm 240 cm 3+ 7 18,1 m2 130 cm

VPRB1492 210 cm 520 cm 240 cm 1+ / 3+ 8 31,8 m2 130 cm

VPRB1494 210 cm 630 cm 240 cm 1+ / 3+ 9 40,3 m2 130 cm

VPRB1497 210 cm 590 cm 240 cm 3+ 14 37,0 m2 130 cm

VPRB0520 - 210 cm 270 cm 240 cm 1+ 2 12,9 m2 175 cm

VPRB0517 250 cm 355 cm 300 cm 3+ 1 18,1 m2 145 cm

VPRB0513 100 cm 310 cm 180 cm 3+ 7 15,5 m2 105 cm

Meer confi guraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Modulair
systeem!
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VPRB0512VPRB0511VPRB0510

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB0510 - 20 cm 170 cm 180 cm 1+ / 3+ 1 11,4 m2 99 cm

VPRB0511 - 20 cm 320 cm 180 cm 1+ / 3+ 2 21,5 m2 99 cm

VPRB0512 - 20 cm 470 cm 180 cm 1+ / 3+ 3 31,0 m2 99 cm

Meer confi guraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be

Beschikbare zitjes:

R1 R2 R3

Modulair
systeem!
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VPRB1385

VPRB0515 VPRB0521-1

VPRB1386

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB0515 - 650 cm 620 cm 240 cm 1+ / 3+ 5 46,5 m2 130 cm

VPRB0521-1 - 500 cm 320 cm 280 cm 3+ 4 13,5 m2 130 cm

VPRB1385 - 2460 cm 340 cm 400 cm 5+ 1 83,8 m2 140 cm

VPRB1386 - 2430 cm 300 cm 400 cm 5+ 2 138,7 m2 140 cm

Beschikbare lengtes:
20 m, 30 m, 40 m

Beschikbare lengtes:
20 m, 30 m, 40 m
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VPRB1350

VPRB1348

VPRB1391VPRB1395VPRB1399 VPRB1392

VPRB1349

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1393 150 cm 150 cm 75 cm - - - -

VPRB1394 150 cm 75 cm 75 cm - - - -

VPRB1350 - 200 cm 100 cm 70 cm - - - -

VPRB1349 - 210 cm 180 cm 40 cm - - - -

VPRB1348 - 230 cm 220 cm 160 cm - - - -

VPRB1399 - 56 cm 15 cm 180 cm - - - -

VPRB1395 - 40 cm 30 cm 80 cm - - - -

VPRB1392 - 150 cm 45 cm 45 cm - - - -

VPRB1391 - 165 cm 70 cm 80 cm - - - -



227

| Robinia serie

VPRB1396 VPRB1398 VPRB1397

VPRB1268

Product
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Aantal

gebruikers
Veiligheidszone Valhoogte

VPRB1268 - 275 cm 65 cm 120 cm - - - -

VPRB1396 - 180 cm 15 cm 90 cm - - - -

VPRB1398 - 135 cm 20 cm 110 cm - - - -

VPRB1397 - 170 cm 20 cm 100 cm - - - -

Eigenschappen van de ROBINIA series:

Robinia hout 
constructie

RVS Elementen
HPL 
panelen

RVS glijbanen

Touwen met stalen 
kern





OUTDOOR SPORTOUTDOOR SPORT
& FITNESS& FITNESS

Multisportkooien en accessoires

Cardio en fi tnesstoestellen staal

Cardio en fi tnesstoestellen robinia

Street workout en Calisthenics staal

Street workout en Calisthenics robinia
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Veiligheidsnetten

Rolstoel
toegankelijkheid

Ingebouwde 
voetbaldoelen

Ingebouwde
minivoetbaldoelen Vrijstaande

basketbalgoals

Volleybal netten

Gelaste
stalen panelen

Multi-module
basketbalgoals

New Arena series

Let’s play!
De ARENA is een multifunctioneel sportveld dat een zelfstandige 
sportvoorziening kan zijn, perfect geschikt voor de openbare ruimte. In de 
Arena kan je voetballen, basketballen, handballen, hockeyen, volleyballen, 
tennissen en nog veel meer.

De stalen onderdelen van de doelen en basketdoelen, omheining, hekwerken 
en poorten zijn thermisch verzinkt of gemaakt van duurzaam composiet 
en houten elementen, volledig bestand tegen weersomstandigheden of 
mechanische beschadigingen. 

De constructie en materialen van de hoogste kwaliteit zijn bestand tegen 
belastingen die gepaard gaan met het gebruik van het veld. Dankzij 
de modulariteit van de grootte en het functionele ontwerp, evenals de 
mogelijkheid om de materiaal- en kleurversie te kiezen, kan de Arena worden 
aangepast aan individuele behoeften.

Nieuwe
serie

Keuze uit verschillende
elementen 

Aanpasbare
afmetingen 



New Arena series
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1. Bepaal de grootte van de Arena

Door gebruik te maken van modulaire zijpanelen, kunnen 
de multisporten in elk formaat gemaakt worden.

De hoeken kunnen, afhankelijk van de wensen, een rechte hoek 
of afgeronde hoek hebben (schuine hoek).

2. Kies het design en de materiaal opties

De structuur van de Arena kan worden voorzien met een duurzame 
thermisch verzinkte coating, of gegalvaniseerd en extra beschermd 
met een drielaagse verf.

De stalen modulaire panelen waaruit we de Arena maken, zijn 
er in drie opties:
- verticale stalen buisprofi elen permanent aan het frame gelast, 
waardoor een duurzame, stabiele constructie ontstaat;
- wanden van HDPE-platen, bestand tegen weersomstandigheden, 
versterkt met stalen profi elen;
- verticale panelen van gerecycled composiet, bestand tegen vocht 
en lage temperaturen.

3. Bepaal de hoogte

Dankzij de modulaire panelen kan de hoogte van de zijwanden vrij worden aangepast aan de individuele 
behoeften. Elk paneel is 1 m hoog. Het duurzame veiligheidsnet is verkrijgbaar in een hoogte van 2 of 3 m. 

Er zijn vijf combinaties om uit te kiezen:

- één rij panelen;
- twee rijen panelen;
- drie rijen panelen;

- twee rijen panelen + 3 m veiligheidsnet;
- drie rijen panelen + 2 m veiligheidsnet.

4. Kies het type ingang tot de Arena

Het type ingang van de Arena kan naar wens worden aangepast. Er zijn vijf soorten beschikbaar: een paneel 
met een opening, een afsluitbaar enkel poortje met of zonder extra blokkade tegen het binnenkomen van 
fi etsen, een off set paneel of een afsluitbare dubbele poort.

MODULAIRSYSTEEM
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5. Kies de voetbaldoelen

De voetbaldoelen zijn er in vier confi guraties:
- zonder bovenpaneel;
- met bovenpaneel;
- met bovenpaneel en basketbalgoal aan de voorkant;
- met bovenpaneel en twee basketbalgoals: vooraan en achteraan.

6. Kies de zij-afwerkingen van de doelen

De zijkanten van de doelen komen in drie varianten:
- open;
- met een dwarsbar zodat er geen fi etsen op het terrein kunnen;
- volledig gesloten (gesloten voetbaldoel).

7. Keuze van aanvullende elementen:

Extra elementen van de Arena toestellen zijn zo ontworpen dat 
ze overal in de wanden van het speelveld kunnen worden geplaatst. 
Er zijn vier elementen om uit te kiezen:
- een leunbank;
- een minivoetbaldoel;
- een vrijstaande basketbalgoal;
- een volleybal net.
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VP2421

VP2441

VP2452

VP2423VP2422

VP2432VP2431

VP2451

VP2495

VP2401C6x7S VP2402C8x13RVP2401B6x7P

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Constructie Panelen

staal inox hout HDPE composiet

VP2431 120 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

VP2432 145 cm 185 cm 385 cm 3+ - - - -

VP2451 135 cm 35 cm 80 cm 3+ - - - -

VP2452 320 cm 110 cm 210 cm 3+ - -

VP2441 1135 cm 10 cm 260 cm 3+ - - - -

VP2495 120 cm 60 cm 95 cm 3+ - -

VP2421 320 cm 235 cm 385 cm 3+ - -

VP2422 820 cm 235 cm 385 cm 3+ - -

VP2423 1175 cm 290 cm 385 cm 3+ - -

VP2401C6x7S 615 cm 670 cm 105 cm 3+ - -

VP2401B6x7P 615 cm 670 cm 205 cm 3+ - -

VP2402C8x13R 1315 cm 860 cm 105 cm 3+ - -
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VP2404A9x21RVP2404C9x21PVP2403C8x15S

VP2406C12x24S

VP2405C10x23S VP2405B10x23P VP2405A10x23R

VP2407B14x26P VP2408A17x31R

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd
Constructie Panelen

staal inox hout HDPE composiet

VP2403C8x15S 1460 cm 820 cm 385 cm 3+ - -

VP2404C9x21P 2065 cm 925 cm 385 cm 3+ - -

VP2404A9x21R 2325 cm 1055 cm 505 cm 3+ - -

VP2405C10x23S 2210 cm 1070 cm 385 cm 3+ - -

VP2405B10x23P 2210 cm 1260 cm 505 cm 3+ - -

VP2405A10x23R 2470 cm 1195 cm 505 cm 3+ - -

VP2406C12x24S 2315 cm 1175 cm 385 cm 3+ - -

VP2407B14x26P 2565 cm 1615 cm 505 cm 3+ - -

VP2408A17x31R 3325 cm 1805 cm 505 cm 3+ - -

Eigenschappen van de ARENA producten:

Constructie en 
elementen van
gegalvaniseerd staal

RVS
elementen

Composiet
panelen

HDPE panelen
RVS
kettingen

Duurzame
verbindingen

Beschermkappen

*Material options apply to selected products, for more information visit: www.vinci-play.com
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VP1105-1

VP1101

VP1103-1 VP1108

VP1107-1 VP1102VP1104-1

VP1106

Blijf fi t!
De FITNESS-serie is gemaakt met wellness in 
gedachten en stimuleert om te trainen en een 
gezonde levensstijl te leiden.

De toestellen uit de serie zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleur- en materiaalopties waarmee 
je een professionele outdoor gym kan creëren die 
inspeelt op verschillende behoeften.

Fitness serie   -   out-
door cardio en kracht-
toestellen

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP1106 134 cm 63 cm 141 cm 13+ 17,9 m2 < 60 cm -

VP1101 101 cm 88 cm 199 cm 13+ 13,6 m2 99 cm -

VP1102 93 cm 79 cm 199 cm 13+ 12,8 m2 99 cm -

VP1103-1 159 cm 38 cm 132 cm 13+ 13,6 m2 < 60 cm -

VP1104-1 77 cm 74 cm 167 cm 13+ 13,1 m2 < 60 cm -

VP1105-1 93 cm 83 cm 167 cm 13+ 13,1 m2 < 60 cm -

VP1107-1 101 cm 75 cm 167 cm 13+ 14,7 m2 < 60 cm -

VP1108 77 cm 66 cm 137 cm 13+ 11,9 m2 < 60 cm -
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VP1109 VP1110 VP1111-1

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP1109 85 cm 44 cm 139 cm 13+ 11,3 m2 < 60 cm -

VP1110 85 cm 63 cm 174 cm 13+ 12,0 m2 < 60 cm -

VP1111-1 111 cm 49 cm 132 cm 13+ 13,2 m2 89 cm -
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VP1112

VP1115

VP1113

VP1116-1

VP1114

VP1117

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP1112 79 cm 71 cm 132 cm 13+ 12,1 m2 < 60 cm -

VP1113 214 cm 123 cm 132 cm 13+ 16,8 m2 112 cm -

VP1114 78 cm 65 cm 142 cm 13+ 11,9 m2 < 60 cm -

VP1115 167 cm 64 cm 166 cm 13+ 15,0 m2 < 60 cm -

VP1116-1 188 cm 75 cm 167 cm 13+ 16,4 m2 < 60 cm -

VP1117 79 cm 66 cm 132 cm 13+ 12,0 m2 < 60 cm -



Mix!Mix!
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VP1139

VP1143 VP1145

VP1131

VP1132

VP1133

VP1134

VP1137

VP1138

VP1140

VP1141

VP1142

VP1144

VP1146

VP1147

VP1148

VP1149

VP1150

VP1151

VP1152

VP1153

VP1154

VP1156

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP1139   212 cm 75 cm 167 cm 13+ 18,2 m2 < 60 cm -

VP1143 171 cm 75 cm 167 cm 13+ 17,4 m2 89 cm -

VP1145 85 cm 67 cm 174 cm 13+ 12,2 m2 < 60 cm -

VP1131 220 cm 88 cm 199 cm 13+ 17,2 m2 99 cm -

VP1138 124 cm 75 cm 167 cm 13+ 16,1 m2 < 60 cm -

VP1146 86 cm 85 cm 139 cm 13+ 12,9 m2 < 60 cm -

VP1151 259 cm 75 cm 167 cm 13+ 19,4 m2 89 cm -

VP1132 105 cm 88 cm 204 cm 13+ 13,8 m2 104 cm -

VP1140 225 cm 93 cm 167 cm 13+ 18,2 m2 < 60 cm -

VP1147 134 cm 85 cm 174 cm 13+ 15,0 m2 89 cm -

VP1152 141 cm 88 cm 208 cm 13+ 14,9 m2 108 cm -

VP1133 141 cm 88 cm 204 cm 13+ 14,9 m2 104 cm -

VP1141 137 cm 93 cm 167 cm 13+ 15,8 m2 < 60 cm -

VP1148 102 cm 85 cm 174 cm 13+ 13,3 m2 < 60 cm -

VP1153 214 cm 185 cm 208 cm 13+ 21,6 m2 112 cm -

VP1134 100 cm 93 cm 199 cm 13+ 13,6 m2 99 cm -

VP1142 123 cm 78 cm 167 cm 13+ 16,5 m2 < 60 cm -

VP1149 214 cm 146 cm 174 cm 13+ 20,1 m2 112 cm -

VP1154 123 cm 88 cm 199 cm 13+ 14,3 m2 99 cm -

VP1137 183 cm 85 cm 174 cm 13+ 15,6 m2 < 60 cm -

VP1144 99 cm 85 cm 174 cm 13+ 13,2 m2 < 60 cm -

VP1150 85 cm 85 cm 174 cm 13+ 12,8 m2 < 60 cm -

VP1156 102 cm 85 cm 174 cm 13+ 13,2 m2 < 60 cm -
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VPRB1106 VPRB1113 VPRB1116

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VPRB1106 140 cm 65 cm 141 cm 13+ 18,2 m2 < 60 cm - -

VPRB1113 218 cm 133 cm 145 cm 13+ 20,5 m2 112 cm - -

VPRB1116 188 cm 79 cm 178 cm 13+ 16,5 m2 < 60 cm - -
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VPRB1117

VPRB1114

VPRB1112

VPRB1110

VPRB1108

VPRB1109

VPRB1108

VPRB1111

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Eigenschappen van de FITNESS serie:

Kleur en materiaal opties*:

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

Robinia hout 
constructie

HPL HEXA 
platformen

HPL 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

Duurzame 
verbindingen

Beschermkappen
Beweegbare 
elementen

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VPRB1117 89 cm 70 cm 155 cm 13+ 12,5 m2 < 60 cm - -

VPRB1112 85 cm 73 cm 145 cm 13+ 12,4 m2 < 60 cm - -

VPRB1108 84 cm 70 cm 155 cm 13+ 12,3 m2 < 60 cm - -

VPRB1114 78 cm 73 cm 155 cm 13+ 12,2 m2 < 60 cm - -

VPRB1110 85 cm 66 cm 174 cm 13+ 12,2 m2 < 60 cm - -

VPRB1109 89 cm 47 cm 139 cm 13+ 11,6 m2 < 60 cm - -

VPRB1111 - 119 cm 51 cm 143 cm 13+ 13,6 m2 < 60 cm - -

Kleur (constructie in staal): Constructie: Verankering:

  C8 - NCS-S-1060-G-60Y   C16 - RAL6013   C18 - NCS-S 2040-B10G   Geverfd staal  Robinia hout - Oppervlakte

  C12 - RAL7040   C17 - RAL4008   Ci - RVS   RVS - Grond
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VP2301

VP2304

VP2302

VP2305

VP2303

VP2306

VP2324

Zo fi t als een hoentje!
De WORKOUT-serie is ontworpen voor 
ontwikkeling, fi t blijven en terugkeren naar 
een goede fysieke conditie. Stalen en houten 
constructies met veel staven en elementen 
om te trainen met het gewicht van je eigen 
lichaam.

Modern design, duurzame materialen en 
kleurmogelijkheden, perfect voor het creëren 
van een eigentijds outdoor sportveld.

Workout serie   -   Cal-
isthenics en outdoor 
street workout

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP2324 458 cm 379 cm 241 cm 13+ 39,9 m2 228 cm -

VP2301 194 cm 64 cm 72 cm 13+ 16,1 m2 72 cm -

VP2302 194 cm 68 cm 122 cm 13+ 16,3 m2 112 cm -

VP2303 194 cm 124 cm 122 cm 13+ 19,0 m2 112 cm -

VP2304 342 cm 13 cm 138 cm 13+ 18,2 m2 127 cm -

VP2305 151 cm 82 cm 83 cm 13+ 14,4 m2 < 60 cm -

VP2306 158 cm 82 cm 83 cm 13+ 14,6 m2 < 60 cm -
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VP2307 VP2310

VP2313

VP2308

VP2311

VP2314

VP2309

VP2312

VP2315 VP2325VP2323

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VP2307 168 cm 12 cm 241 cm 13+ 12,7 m2 130 cm -

VP2308 234 cm 12 cm 241 cm 13+ 24,5 m2 231 cm -

VP2309 123 cm 12 cm 241 cm 13+ 19,7 m2 229 cm -

VP2310 123 cm 12 cm 241 cm 13+ 18,9 m2 230 cm -

VP2311 153 cm 123 cm 347 cm 13+ 29,2 m2 245 cm -

VP2312 123 cm 86 cm 351 cm 13+ 25,5 m2 249 cm -

VP2313 123 cm 12 cm 241 cm 13+ 11,3 m2 126 cm -

VP2314 233 cm 122 cm 241 cm 13+ 20,6 m2 139 cm -

VP2315 233 cm 59 cm 242 cm 13+ 17,2 m2 139 cm -

VP2323 348 cm 233 cm 241 cm 13+ 32,6 m2 240 cm -

VP2325 489 cm 453 cm 347 cm 13+ 50,5 m2 245 cm -
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VP2326

VP2327

VP2328

VP2329

VP2399

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

2326 543 cm 344 cm 241 cm 13+ 54,8 m2 228 cm -

2327 608 cm 499 cm 251 cm 13+ 64,6 m2 228 cm -

2328 789 cm 600 cm 347 cm 13+ 84,4 m2 245 cm -

2329 1137 cm 789 cm 351 cm 13+ 129,1 m2 249 cm -

2399 - 104 cm 12 cm 204 cm - - - -
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VPRB2301 VPRB2304VPRB2302

VPRB2305

VPRB2303

VPRB2306

VPRB2307
VPRB2308

VPRB2309 VPRB2310 VPRB2313 VPRB2311VPRB2312

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VPRB2301 198 cm 69 cm 72 cm 13+ 16,4 m2 72 cm - -

VPRB2302 75 cm 198 cm 130 cm 13+ 16,7 m2 112 cm - -

VPRB2303 198 cm 131 cm 130 cm 13+ 19,5 m2 112 cm - -

VPRB2304 354 cm 19 cm 146 cm 13+ 19,0 m2 127 cm - -

VPRB2305 153 cm 89 cm 90 cm 13+ 14,7 m2 < 60 cm - -

VPRB2306 160 cm 89 cm 90 cm 13+ 14,9 m2 < 60 cm - -

VPRB2307 175 cm 18 cm 250 cm 13+ 14,0 m2 130 cm - -

VPRB2308 242 cm 19 cm 250 cm 13+ 26,4 m2 231 cm - -

VPRB2309 130 cm 19 cm 250 cm 13+ 21,4 m2 229 cm - -

VPRB2310 131 cm 20 cm 250 cm 13+ 21,3 m2 230 cm - -

VPRB2313 129 cm 18 cm 250 cm 13+ 12,3 m2 126 cm - -

VPRB2311 157 cm 128 cm 347 cm 13+ 30,9 m2 245 cm - -

VPRB2312 128 cm 90 cm 351 cm 13+ 27,0 m2 249 cm - -
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VPRB2314 VPRB2315 VPRB2323

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VPRB2314 241 cm 129 cm 250 cm 13+ 22,1 m2 139 cm - -

VPRB2315 242 cm 59 cm 250 cm 13+ 17,9 m2 139 cm - -

VPRB2323 358 cm 241 cm 250 cm 13+ 34,7 m2 230 cm - -
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VPRB2324

VPRB2327

VPRB2328 VPRB2329 VPRB2399

VPRB2325 VPRB2326

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Eigenschappen van de WORKOUT serie:

Kleur en materiaal opties*:

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

Roestvrij stalen 
constructie 
of elementen

Robinia hout
constructie

HPL HEXA 
platformen

HPL 
panelen

Polycarbonaat 
(PC) panelen

Duurzame 
verbindingen

Beschermkappen

Product 
code

Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Leeftijd Veiligheidszone Valhoogte
Constructie

staal inox robinia

VPRB2324 468 cm 384 cm 250 cm 13+ 42,2 m2 228 cm - -

VPRB2325 494 cm 464 cm 347 cm 13+ 52,3 m2 245 cm - -

VPRB2326 554 cm 352 cm 250 cm 13+ 57,8 m2 228 cm - -

VPRB2328 798 cm 607 cm 347 cm 13+ 92,4 m2 245 cm - -

VPRB2327 619 cm 508 cm 255 cm 13+ 68,2 m2 228 cm - -

VPRB2329 1150 cm 798 cm 351 cm 13+ 144,7 m2 249 cm - -

VPRB2399 - 109 cm 20 cm 210 cm - - - - -

Kleur (Constructie in staal): Constructie:

  C8 - NCS-S-1060-G-60Y   C16 - RAL6013   C18 - NCS-S 2040-B10G   Geverfd staal  Robinia hout

  C12 - RAL7040   C17 - RAL4008   Ci - RVS   RVS

ZIE MEER!
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VP0913

VP0923

VP0911

VP0924

VP0912

0925

VP0900-2

VP0926

VP0902-2

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Kleur opties Constructie

HDPE HPL hout staal hout

VP0913 - 146 cm 129 cm 54 cm - - - -

VP0923 - 159 cm 35 cm 36 cm - - -

VP0924 - 159 cm 42 cm 78 cm - - -

VP0925 - 159 cm 35 cm 36 cm - - -

VP0926 - 159 cm 42 cm 78 cm - - -

VP0911 - 112 cm 49 cm 43 cm - - - -

VP0912 - 112 cm 50 cm 43 cm - - - -

VP0900-2 - 160 cm 38 cm 43 cm - - -

VP0902-2 - 160 cm 48 cm 80 cm - - -

Straat- en parkmeubilair
De PARK-serie is een noodzakelijke aanvulling op een 
kindvriendelijke speeltuin of park.

Comfortabele banken en tafels, kleurrijke afvalbakken, 
informatieborden en hekken - al deze elementen 
zorgen voor comfortabele ontspanning voor kinderen, 
hun ouders en verzorgers.

Het moderne en esthetische design van het 
straatmeubilair gaat harmonieus samen met de 
speeltoestellen.

Park serie   -   straat- en 
parkmeubilair
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VP0915

VP0938VP0936

VPVP0914

VP0935

VP0940

VP0933 VP0905-1

VP0909

VP0934 VP0904

VP0910

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Kleur opties Constructie

HDPE HPL hout staal hout

VP0915 - 160 cm 57 cm 74 cm - - -

VP0914 - 171 cm 160 cm 74 cm - - -

VP0933 - 45 cm 45 cm 85 cm - - -

VP0934 - 45 cm 45 cm 85 cm - - -

VP0935 - 125 cm 36 cm 95 cm - - - -

VP0905-1 - 44 cm 31 cm 95 cm - - - -

VP0904 - 44 cm 31 cm 95 cm - - - -

VP0936 - 87 cm 8 cm 84 cm - - - -

VP0938 - 70 cm 12 cm 81 cm - - - -

VP0940 - 94 cm 44 cm 25 cm - - - -

VP0909 - 43 cm 32 cm 74 cm - - -

VP0910 - 45 cm 32 cm 73 cm - - -

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 226

Nieuw!
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VPWD1485

VP0920

VP0921-1

VPWD1486

VP0928

VP0922

VPWD1484

VP0927

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Kleur opties Constructie

HDPE HPL hout staal hout

VPWD1485 - 170 cm 14 cm 76 cm - -

VPWD1484 - 120 cm 13 cm 76 cm - -

VPWD1486 - 280 cm 12 cm 76 cm - -

VP0920 - 205 cm 5 cm 90 cm - - -

VP0927 - 105 cm 8 cm 90 cm - - -

VP0928 - 315 cm 8 cm 90 cm - - -

VP0921-1 - 261 cm 6 cm 116 cm - - -

VP0922 - 112 cm 21 cm 120 cm - - - -
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VPWD1483 VP0906 VP0907

VP0908

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Product code
Product
lengte

Product
breedte

Product
hoogte

Kleur opties Constructie

HDPE HPL hout staal hout

VPWD1483 - 50 cm 10 cm 170 cm - - - -

VP0906 - 50 cm 4 cm 171 cm - - - -

VP0907 - 59 cm 4 cm 169 cm - - - -

VP0908 - 170 cm 15 cm 171 cm - - - -

Gegalvaniseerd 
stalen constructie

Hout
constructie

Gegalvaniseerde 
ankers

HDPE 
panelen

HPL 
panelen

Eigenschappen van de PARK serie:

Kleur en materiaal opties*:

Kleur (panelen): Verankering:

  C1 HPL - RAL6000   C2 HPL - RAL3000   C11E HDPE - multicolor - Oppervlakte

  C3 HPL - RAL5024   C9 HPL - hout patroon   C12E HDPE - grijs/zwart - Grond
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VP0921-1-R

VP0934-R

VPWD1483-R

VP0924-RVP0923-R

VP0940VP0920VP0913

VPWD1484-R VPWD1485-R

VPWD1486-R

Product code Product lengte Product breedte Product hoogte
Panelen Constructie

HDPE HPL staal hout recycled

VPWD1483-R - 50 cm 10 cm 170 cm - - -

VPWD1486-R - 280 cm 12 cm 76 cm -

VP0934-R - 36 cm 35 cm 100 cm - - -

VP0923-R - 159 cm 35 cm 36 cm - - -

VP0924-R - 159 cm 42 cm 78 cm - - -

VPWD1484-R - 120 cm 13 cm 76 cm - -

VPWD1485-R - 170 cm 14 cm 76 cm -

VP0921-1-R - 261 cm 6 cm 116 cm - - -

Small park architecture
De PARK-serie is een noodzakelijke aanvulling op een 
kindvriendelijke speeltuin of park.

Comfortabele banken en tafels, kleurrijke afvalbakken, 
informatieborden en hekken - al deze elementen 
zorgen voor comfortabele ontspanning voor kinderen, 
hun ouders en verzorgers.

De PARK serie werd helemaal heruitgevonden met 
gereycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 
'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt 
van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van 
consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.

Park recycled serie

Bekijk ook de standaard PARK serie : p. 252

LAGE CO²UITSTOOT

Park Recycled serie
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Eigenschappen van de RECYCLED serie:

100% recycled HDPE
Composiet constructie 
of elementen

HDPE met gerecy-
cleerde kern

HPL HEXA 
platformen

Constructie en 
elementen van RVS

Elementen of construc-
tie van gegalvaniseerd 
staal

RVS glijbanen PE buis glijbanen Touwen met staalkern PP tunnels

RVS kettingen
Duurzame stalen 
veren

Draaiende elementen
Beschermende 
afdekkappen

Duurzame
verbindingen

Park recycled serie

* Materiaalopties zijn van toepassing op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be



Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Speeltuin-
inrichting
Van ontwerp tot afwerking.
Met onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om u te helpen bij de aankoop 

of aanleg van uw speeltuin. Alles gebeurt in eigen beheer, van grondwerken tot 

afwerking.

U kan bij ons terecht voor de grondwerken van uw speeltuin, aankoop en installatie van 

sport- en speeltoestellen, valdempende rubbervloeren, rubbertegels, kunstgras en 

andere valdempende ondergronden.

Bij een speeltuin denken we niet alleen meer aan een schommel, glijbaan of wip. Denk ook 

aan een boot, kasteel, hindernissenparcours, … alles is mogelijk.

Wij helpen u graag verder met de keuze en inplanting van de geschikte toestellen voor uw 

speeltuin.

Het is mogelijk om met een bepaald thema te werken of bepaalde materialen. Zo zijn 

natuurlijke speeltoestellen en natuurlijke sporttoestellen, gemaakt uit Robinia hout nu 

heel populair en een echte aanrader.

Laat uw fantasie de vrije loop, wij vinden vast de gepaste uitwerking en komen graag ter 

plaatse om u te helpen uw project te realiseren.

Naast speeltoestellen, kan u ook terecht bij ons voor uw outdoor � tness en (multi)

sportterrein. We werken enkel met toestellen van hoge kwaliteit, zodat uw � tness tegen 

een stootje bestand is en voor vele jaren sportplezier kan zorgen.

Heeft u uw toestellen al aangekocht, maar zoekt u naar een professionele installateur? Ook 

hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus na ons vertrek is uw speeltuin of speeltoestel volledig speelklaar volgens de huidige 

normen!

| Speeltuininrichting
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Werkwijze

01
Plaatsbezoek

Eerst komen we langs voor een plaatsbezoek. We luisteren 
naar de verwachtingen en we meten alles op. Er worden 
foto's gemaakt en we bespreken samen de mogelijkheden.

02
Offerte

Eenmaal we alles opgemeten en besproken hebben, gaan 
we aan de slag met de opmaak van een voorstel. We zorgen 
ervoor dat we zo goed als mogelijk aan de wensen kunnen 
voldoen. U ontvangt de o� erte per mail. Optioneel kunnen 
we langskomen om wat meer uitleg te geven bij de o� erte. 
Aanpassingen zijn ook nog mogelijk.

03
Bestelling

Indien we een bestelling ontvangen, verwerken we deze zo 
snel als mogelijk. De materialen worden besteld en we voor-
zien de werken in de planning. U ontvangt een 
orderbevestiging en een indicatie van het tijdstip van 
levering of uitvoering.

04
Levering en/of uitvoering

Eindelijk is het zover! We leveren de speeltoestellen of 
starten met de uitvoering, afhankelijk van wat er besproken 
is. Bij de start of enkele dagen vooraf overlopen we nog eens 
alles samen zodat de uitvoering vlot kan verlopen.

05
Afwerking en opening

Alles wordt afgewerkt, er wordt eventueel nog een keuring 
gedaan en uw speeltuin is klaar om geopend te worden!
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Sportvloeren

Een zeer divers aanbod.
U wenst een sportvloer in kunstgras, gegoten rubber 

of sporttegels?

Ook dan kunnen we u van dienst zijn.

In een multisportterrein, op een sportveld in uw 

gemeente of op school kan een gepaste ondergrond 

niet ontbreken!

Hierbij bieden we u de keuze tussen een 

sportondergrond in rubber, kunstgras, sporttegels, 

asfalt of beton.

Bij alle opties verzorgen we ook de belijning en 

eventuele grondwerken.

Aarzel niet om meer informatie te vragen. We staan u 

graag bij in de juiste keuze en geven u advies over de 

opbouw en technische vereisten.

| Sportvloeren

260

Sportvloeren



Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren
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Sportvloer in gegoten 
rubber Sportvloer in kunstgras

01 02

Een rubberen gietvloer kan niet alleen als valdemping 
gebruikt worden, maar is ook ideaal als sportvloer. 

Naar gelang de toepassing wordt gewerkt in één of twee 
lagen. De rubbervloer kan geplaatst worden op een 
fundering van zandcement, asfalt of beton. 
We kunnen de rubbervloer ook in 2 lagen plaatsen met als 
ondergrond een kunstharsgebonden grindlaag of een 
onderlaag in SBR om een � exibele sportvloer te bekomen.

De belijning schilderen we er achteraf op in een verf 
op PU-basis, zodat de belijning voor een lange periode 
gegarandeerd blijft.

Er kan gekozen worden uit meer dan 24 kleuren voor de 
toplaag! De belijning kan ook in verschillende kleuren.

Kunstgras is nog steeds het populairste materiaal voor 
multisportterreinen. 

We plaatsen het kunstgras op een fundering van asfalt, 
zandcement, Granulight® of lava. 

Na het plaatsen van het gras zanden we dit in met 
kwartszand. 

De belijning snijden we in en verlijmen we tussen het gras. 
Indien gewenst kunnen we de belijning ook schilderen, 
maar dit heeft een minder lange levensduur. 

Bij kunstgras kan er ook met meerdere kleuren gewerkt 
worden.
Na installatie kunnen we ook voor een jaarlijks onderhoud 
zorgen.

Sportvloeren
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Sportvloer in asfalt
Sportvloer in gegoten beton, 
betonklinkers of dallen

03 04

Asfalt is uitstekend als ondergrond om op te sporten.

Indien u later toch zou willen kiezen voor een ondergrond 
uit kunstgras of gietrubber, kan dit nog steeds! 
De rubbervloer of het kunstgras kan achteraf gewoon op 
het asfalt geplaatst worden. 

Op het asfalt kunnen we belijning voorzien in verschillende 
kleuren. 

Dankzij de waterdoorlatende eigenschappen van een 
zeer-open-asfalt hoeft de vloer niet in een helling gelegd te 
worden.

Uiterst budget vriendelijk en toch nog een zeer 
geschikte ondergrond voor uw sportterrein. 

Hierbij wordt er wel aangeraden om de ondergrond 
in een kleine helling te leggen om geen plasvorming 
te krijgen.

De betonvloer kan nog uitgebreid worden met 
geschilderde belijning. We voeren deze uit in 
verschillende kleuren en volledig naar wens.

Ook hier kan er achteraf nog kunstgras of een 
gegoten rubbervloer geplaatst worden bovenop de 
bestaande ondergrond.
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Valdemping

Veiligheid is onze 
prioriteit.
De geschikte valdemping mag niet ontbreken. 

Wanneer een kind van een toestel valt, moet de 

ondergrond aangepast zijn aan de normen van het 

toestel om geen letsels op te lopen.

Het aanbod met valdemping is uitgegroeid tot een 

zeer divers gamma met unieke materialen.

Er kan gekozen worden uit een valdempende 

ondergrond met zand, schors, rubbertegels, 

gietrubber, valdempende grasmatten, …

We staan u graag bij in het maken van de juiste keuze 

voor uw toestellen of speeltuin.

| Valdemping
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren
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VALDEMPING IN RUBBER

GEGOTEN RUBBERVLOER

Een rubberen gietvloer is een valdempende 
ondergrond waarbij er eindeloze 
mogelijkheden zijn.
De vloerbedekking kan fungeren als 
valdemping onder speeltoestellen, als 
afwerklaag op terrassen of speelplaatsen, als 
decoratief element in bestratingen, ...

Voor de afwerking van de toplaag kan 
er gekozen worden uit afwerking met 
� jne rubbergranulaten van 1 - 4 mm of 
met EPDM Mulch. Dit nieuwe product is 
natuurgetrouwer en lijkt op echte schors of 
gras.

Naar gelang de toepassing wordt gewerkt 
in één of twee lagen. Als onderlaag 
worden recuperatie rubbergranulaten 
gebruikt, in diktes nodig volgens de 
gevraagde valhoogte. Daarop komt een 
toplaag in gekleurde EPDM rubber, waarbij 
verschillende kleuren en verschillende 
vormen kunnen toegepast worden. Je kan 
het zo gek niet bedenken!
Het grote pluspunt van een rubbervloer is 
dat deze naadloos is.
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GEGOTEN RUBBERVLOER

HELLINGEN EN (3D)FIGUREN

Voeg extra speelse elementen toe met EPDM � guren. 

Zowel verkrijgbaar in 2D, 2.5D als in 3D en in verschillende formaten. Van klein 
tot groot tot reusachtig groot. Laat uw fantasie de vrije loop gaan, want zo 
goed als alles is mogelijk!

We kunnen samen een voorstel op maat uitwerken en de � guren helemaal 
laten opgaan in de omgeving.

Ook logo’s of teksten kunnen we verwerken in de rubbervloer. 
Dit kan geschilderd worden of met rubber in de toplaag verwerkt worden.

Hellingen zijn met deze naadloze vloer ook geen probleem. De gegoten rubber 
kan geplaatst worden op heuvels en taluds, trappen, ...
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De steeds hogere eisen op het gebied van gezondheid en milieubescherming hebben ons ertoe aangezet de 
kwaliteitsbelofte een stap verder te brengen: we bieden nu twee nieuwe hightechproducten voor de basis-
laag van vrijetijdsvloeren, elk bestaande uit 100% nieuwe en ongebruikte materialen die ook PAK-vrij zijn*.

Introductie van Melos® Cushion+ en BASF® In� nergy. Het geheime ingrediënt is dat beide producten 
bestaan uit 100% nieuwe en ongebruikte materialen, waardoor zowel de herkomst als de samenstelling van 
alle materialen die ze bevatten volledig traceerbaar zijn. Bovendien bieden ze allemaal een optimaal 
veiligheidsoppervlak en/of dempingseigenschappen. 

Melos® Cushion+

Bestaande uit 100% EPDM nieuw en ongebruikt materiaal, biedt dit product de best mogelijke bescherming 
bij een val. De vezelachtige structuur van het granulaat geeft de elastische laag dempende eigenschappen 
en maakt deze bij een val zo � exibel dat eventuele impactkrachten gemakkelijk kunnen worden afgevoerd. 
Het is bovendien duurzaam, zeer waterdoorlatend en voldoet aan alle eisen van een hedendaags veiligheid-
soppervlak.

BASF® Infi nergy
Het geëxpandeerde thermoplastische polyurethaan wordt voornamelijk gebruikt in de basislaag voor veilig-
heidsvloeren. De eTPU-kralen bestaan voor 100% uit nieuw en ongebruikt materiaal en kunnen aan het einde 
van hun levensduur milieuvriendelijk worden gerecycled, waardoor ze niet alleen een goede keuze zijn voor 
de natuur, maar ook voor uw budget. De kleine kralen hebben een elastische, rubberachtige textuur, maar 
met een aanzienlijk lagere dichtheid. Door hun gesloten celstructuur zijn ze enorm veerkrachtig. Het product 
heeft een hoge weersbestendigheid. 

GEGOTEN RUBBERVLOER

MATERIALEN ONDERLAAG
De onderlaag van de gegoten rubbervloer bestaat standaard uit SBR rubbergranulaten. 
Vanaf 2023 komen er 2 nieuwe opties bij: Melos® Cushion+ en BASF® In� nergy.

Melos® Cushion+

100% zuiver EPDM materiaal

BASF® Infi nergy
Geëxpandeerd thermoplastisch 
polyurethaan

BASF® Infi nergy
Geëxpandeerd thermoplastisch Geëxpandeerd thermoplastisch 
polyurethaanpolyurethaan

SBR granulaten
Gerecycleerde rubbergranulaten

| Valdemping
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NIEUW vanaf 2023
4 NIEUWE KLEUREN

DP42 Zand geel DP28 Berlijn blauw

DP29 Gentiaan blauw DP62 IJzer grijs
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RUBBERGRANULATEN

BASISKLEUREN

DP01
Standaard 
rood

DP10
Standaard 
groen

DP11
Mei groen

DP12
Donker 
groen

DP13
Patina 
groen

DP14
Regenboog 
groen

DP20
Standaard 
blauw

DP21
Paars 

DP22
Hemels 
blauw

DP23
Azuur 
blauw

DP24
Licht 
blauw

DP26
Turquoise

DP27
Blauwgrijs 

DP30
Beige

DP31
Room / 
eischaal

DP32
Bruin

DP40
Mosterd
geel

DP41
Fel geel

DP50
Oranje

DP60
Donker 
grijs

DP61
Licht 
grijs

DP70
Zwart

DP80
Wit / Parel

DP90
Rosé
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RUBBERGRANULATEN

KLEURMIXEN

Vuurmix Grasmix Zandmix

Grindmix Afrikamix

Dolomietmix

Beigemix

Easy Blue mix Easy Green mix Easy Red mix

AquamixAquamix

FlowermixFlowermix

Maak uw eigen 
persoonlijke  
en unieke mix!

Vraag gratis 
kleurstalen aan:
dadiplay.be/kleurstalen

Bij de kleuren met een            ,  raden we een alifatisch bindmiddel aan 
om vergeling door de zon te voorkomen.
Bij de kleuren met een            ,  raden we een alifatisch bindmiddel aan Bij de kleuren met een            ,  raden we een alifatisch bindmiddel aan 
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VALDEMPING IN RUBBER

EPDM MULCH

Een toplaag met EPDM Mulch is de toplaag 
met de meest natuurlijke uitstraling.
Een rubbervloer met EPDM Mulch heeft ook 
nog andere voordelen: het is hygiënischer en 
veiliger dan echte schors.

De EPDM Mulch bestaat in 5 natuurlijke 
kleuren. 
Ook met dit type toplaag kunnen er 
kleurmixen gemaakt worden. Zo kan u een 
schorsmix maken of een grasmix, waardoor 
het uiterlijk van de rubbervloer nog meer lijkt 
op echte schors of echt gras.
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Beige Mei groen Regenboog groen

Rood Bruin Groenmix

Beige-bruin mix Rood-bruin mix

EPDM MULCH

KLEUREN
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VALDEMPING IN RUBBER

RUBBERTEGELS

Een budgetvriendelijker alternatief voor een gegoten rubbervloer zijn rubbertegels.
Deze zijn zowel verkrijgbaar in gerecycleerd materiaal (SBR tegels) als met een nieuwe EPDM toplaag. Ze zijn ideaal als 
budgetvriendelijke ondergrond voor speeltuinen, kinderdagverblijven, � tnesscentra, terrassen, …

De SBR rubbertegels zijn standaard verkrijgbaar in 5 kleuren: zwart, grijs, groen, blauw en rood.
De EPDM rubbertegels zijn verkrijgbaar in alle kleuren.

De rubbertegels kunnen ook volledig aangepast worden aan de valhoogte van uw toestellen.

Uitermate geschikt voor terrassen met tegeldragers: de rubbertegels verlijmd op een betontegel. Dankzij dit unieke 
systeem kan de � exibele rubbertegel op tegeldragers geplaatst worden.
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RUBBERTEGELS

SBR TEGEL
De SBR rubbertegels zijn een ideaal alternatief voor een gegoten rubbervloer. Ze zijn 
makkelijk zelf te plaatsen en budgetvriendelijk.
De tegels zijn in verschillende diktes verkrijgbaar zodat ze voor verschillende 
valhoogtes bruikbaar zijn.

Door gebruik te maken van gerecycleerde rubber kunnen de kosten van SBR 
rubbertegels laag blijven.
Het gerecycleerde rubber wordt opnieuw ingekleurd zodat er keuze is uit meerdere 
kleuren.

De SBR rubbertegels zijn verkrijgbaar in 3 formaten: 50 x 50 cm, 100 x 100cm en 50 x 
100 cm.

Er is keuze tussen 5 kleuren: rood, groen, zwart, grijs en blauw.

RUBBERTEGELS

EPDM TEGEL
EPDM rubbertegels bestaan uit 2 lagen: een onderlaag van gerecycleerde SBR rubber 
en een toplaag van nieuwe EPDM granulaten.
De EPDM granulaten worden door en door in de massa gekleurd waardoor ze kleurvast 
zijn.
Hierdoor kosten ze iets meer, maar ze zijn wel verkrijgbaar in heel wat meer kleuren en 
hebben een langere levensduur. 

De tegels zijn in verschillende diktes verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste 
valdemping.

De EPDM rubbertegels zijn makkelijk zelf te plaatsen.

Verkrijgbaar in 3 formaten: 50 x 50 cm, 100 x 100cm en 50 x 100 cm.
Met de EPDM rubbertegels kan er een valdemping bekomen worden tot 280 cm 
valhoogte.

Er is keuze tussen heel wat verschillende kleuren.

RUBBERTEGELS

SPELTEGELS EN PATROONTEGELS
De rubbertegels met een patroon zorgen voor een design look van de rubbertegels. 
Ze zijn zowel verkrijgbaar in EPDM materiaal als in SBR materiaal. 

Ze kunnen gecombineerd worden met gewone rubbertegels en zijn verkrijgbaar in 4 
patronen.

Door het implementeren van speltegels of tegels met � guren, kan u de valdempende 
vloer met rubbertegels optimaal gebruiken.
Het aanbod is divers, er is keuze tussen hinkelspellen, damborden en nog zoveel meer 
andere spellen.

Ook kunnen er rubbertegels met � guren toegevoegd worden om een speels e� ect te 
creëren.
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VALDEMPING IN RUBBER

RUBBER VORMSTUKKEN

De 3D rubber vormstukken zijn een echte 
eyecatcher voor de speeltuin.

Ze kunnen gebruikt worden als speelelement, 
als een balanceerelement of als zitelement 
om te rusten.

De 3D vormstukken zijn verkrijgbaar in 
kubussen, halve bollen en bollen.
Er zijn heel wat verschillende kleuren 
beschikbaar en ze zijn zowel beschikbaar in 
SBR als EPDM materiaal.

SBR rubber vormstukken zijn gemaakt van 
gerecycleerd rubber dat opnieuw ingekleurd 
wordt. Dit is de meest budgetvriendelijke 
optie.
EPDM rubber vormstukken zijn gemaakt 
van nieuwe EPDM rubber. Deze rubber 
wordt door en door gekleurd en is de meest 
duurzame optie.

De rubber vormstukken zijn verkrijgbaar met 
of zonder stalen grondanker.
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3D VORMSTUKKEN

KLEUREN SBR VORMSTUKKEN

3D VORMSTUKKEN

KLEUREN EPDM VORMSTUKKEN
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VALDEMPING

VALDEMPEND KUNSTGRAS

Valdempend kunstgras is de ideale 
budgetvriendelijke oplossing met een 
natuurlijke uitstraling.

Dankzij valdempende platen onder de 
kunstgrasmat kan er een valdemping 
bekomen worden tot wel 
3 meter. 
Door technologische ontwikkelingen is het 
kunstgras bijna niet meer te onderscheiden 
van echt gras.
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De valdempende platen worden op een fundering van zandcement of 

Granulight® geplaatst, waarna het kunstgras erover wordt geplaatst. Daarna 

wordt het gras ingestrooid met kwartszand.

In tegenstelling tot vele concurrenten maken wij geen gebruik van 

vlokkenmatten, maar van valdempende platen. Deze zijn vervaardigd uit 100% 

zuiver hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen. Dit niet-giftige en zeer 

duurzame materiaal zal niet verrotten of verminderen in kwaliteit. Ook is het 

bestand tegen bacteriën, schimmels en chemicaliën, is het 

100% recycleerbaar en voldoet het aan de strengste milieunormen. Dit 

materiaal heeft een veel langere levensduur.

Net als bij de gegoten rubbervloer kan er ook bij kunstgras met � guren 

gewerkt worden. Deze worden in het kunstgras ingewerkt en zijn volledig op 

maat verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren
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VALDEMPING

NATUURLIJKE 
VALDEMPING

De natuur heeft zoveel te bieden.
Ook op het gebied van valdemping. 
Om het natuurlijke in uw speeltuin te 
krijgen en tegelijk een budgetvriendelijke 
oplossing te hebben kan er gekozen 
worden voor natuurlijke valdemping.

In dit gamma is er een zeer ruime keuze: 
sierschors, houtsnippers, rolgrind, gras, 
valdempende grasmatten, zand, ...

HOUTSNIPPERS EN SCHORS VALDEMPENDE GRASMATTENVALDEMPENDE GRASMATTEN
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Zand en schors zijn nog steeds zeer populaire ondergronden. Ze zorgen voor 

een natuurlijke uitstraling en moeten om een bepaalde tijd aangevuld worden, 

maar verder zijn deze zeer onderhoudsvriendelijk.

Er kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende materialen. Bij schors 

heeft u de keuze uit verschillende soorten sierschors of houtsnippers. We 

bieden ook de gecerti� ceerde ECO-MULCH® aan.

Niet alleen zand en schors bieden een goede valdemping, maar ook gras.

Tot een valhoogte van 150cm is gras geschikt als valdemping. Bovendien 

kunnen we dit nog uitbreiden door gebruik te maken van 

valdempende grasmatten. 

Deze grasmatten worden in het gras ingewerkt waardoor de valdemping kan 

uitgebreid worden naar 3 meter.

Bovendien beschermen deze matten uw gazon tegen putten, zijn ze 

onzichtbaar en kan er perfect over gemaaid worden! Ideaal dus om te plaatsen 

over de volledige veiligheidszone, onder een schommel of aan het uiteinde van 

een glijbaan.

Als alternatief voor zand kan ook rolgrind gebruikt worden. Dit grind met een 

ronde structuur geeft ook een goede valdemping en heeft het voordeel dat het 

niet zo snel moet aangevuld worden als zand.

ZAND

GRAS

ROLGRIND
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Speelplaats-
stickers en 
belijning
Educatieve en speelse 
elementen.

Decomark© biedt een groot assortiment aan 

kwalitatieve pleinstickers en decoratieve markeringen 

aan. 

Kleurrijk, stimulerend en duurzaam. 

Met deze pleinstickers transformeer je een saai 

grijs oppervlak zo om tot een kleurrijke speel- en 

leeromgeving. Of het nu een speelplaats, een 

openbare ruimte of een bedrijfstoegang is, we bieden 

een creatieve en mooie oplossing aan.

In het gamma vind je onder andere educatieve 

templates, klassieke hinkelpaden, letter - en 

cijferspelen en verkeerparcours. 

Decoratieve markeringen
Daarnaast is er een heel aanbod aan decoratieve 

markeringen. De mogelijkheden zijn eindeloos en 

prikkelen de verbeelding. Leerkrachten of andere 

begeleiders kunnen ze in het kader van diverse lessen 

gebruiken. 

Bevrijd die saaie lesdag van dat sto�  g klaslokaal, ga 

ook eens naar buiten!

In samenwerking met

| Speelplaatsstickers & belijning
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Grondwerken
& aanplanting

Ga voor het totaalpakket.
Een speeltuin stopt niet bij het installeren van een 

speeltoestel. Vaak gaan er voorbereidende werken 

aan vooraf.

We denken dan aan het graven van een nieuwe 

ko� er, verwijderen van bestaande toestellen 

en ondergronden, herinrichting van het terrein, 

nodige funderingen, plaatsen van boorden, …

Ook hierin kunnen wij u helpen. Met ons uitgerust 

machinepark dat bestaat uit graafmachines, 

knikladers, machines voor grondbewerking, … 

kunnen we elke klus aan!

Bovendien hebben we ons eigen tuincentrum

en kunnen u daardoor zeer voordelig helpen bij 

aanplantingen.

Ook de (her)aanleg van gazon behoort tot ons 

takenpakket.

| Grondwerken & aanplantingen
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Installatie
speeltoestellen

Installatie door professionals.
Professionele speeltoestellen en sporttoestellen moeten veilig en volgens de 

instructies van de fabrikant gemonteerd en geïnstalleerd worden. Alleen dan is de 

veiligheid van uw speeltuin gegarandeerd.

Met onze jarenlange ervaring zijn we zonder twijfel de partner bij uitstek voor de 

verzorging van uw installatie.

We hebben ervaring met alle soorten toestellen, heel wat merken en ook 

verschillende omvangen. Geen klus die wij niet aankunnen.

Alles wordt volgens de geldende veiligheidsnormen geïnstalleerd. Ook 

wanneer u reeds uw toestel(len) aangekocht heeft, verzorgen we graag de 

installatie.

Onze installateurs zijn op de hoogte van alle veiligheidseisen en zorgen ervoor 

dat de veiligheidszones van de speeltoestellen en de valhoogtes gerespecteerd 

worden. Ze geven ook advies indien er na de installatie nog aanpassingen moeten 

gebeuren aan de valzones of we kunnen de aanpassingen zelf uitvoeren.

Installeert u liever zelf? Ook bij zelfstandige installatie zorgen we voor 

advies en begeleiding. We geven advies over de montage, veiligheidszones, 

valondergronden, … . We kunnen een installateur een halve dag of dag op de 

werf voorzien voor het op weg helpen met de installatie en voor assistentie bij 

complexe installaties.

Ook voor demontage en verplaatsing van bestaande speeltoestellen naar 

een nieuwe locatie staan we u graag bij. Eerst voeren we een inspectie uit om de 

haalbaarheid in te schatten. We bekijken ook als er eventueel nieuwe onderdelen 

nodig zijn. Vervolgens wordt een o� erte opgemaakt.
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Sportvloer in gegoten 
rubber

Sportvloeren

Projecten en
speelelementen
op maat

Kleur buiten de lijntjes.
Bij de aanleg van een speeltuin hoeft er geen 

rekening gehouden worden met de standaard 

toestellen of met standaard ideeën.

We hebben graag dat de fantasie van onze klanten 

op volle toeren draait en we werken graag mee 

aan projecten die extra creativiteit vragen.

Zo kan er bijvoorbeeld met wilgentakken een 

wilgentunnel gemaakt worden of een wilgenhut.

Of misschien wel een heus mini doolhof in de 

speeltuin? Ook dat is mogelijk.

Het kan ook grootschaliger! Een Pop-Up 

zomerspeeltuin in uw gemeente of stad op een 

toeristische trekpleister.

Geen idee is gek genoeg. Verras ons en wij zorgen 

voor de realisatie.

Pop-up zomerspeeltuin op de 
Markt in Zottegem
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Aanleg van een doolhof
in een speeltuin in Evergem

Aanleg van een wilgentunnel
en een wilgenhut.

289

| Projecten en speelelementen op maat



Sportvloer in gegoten 
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Sportvloeren

Service en 
diensten na
verkoop

Ook na de installatie paraat.
Na de installatie of aanleg van uw speeltuin kan u nog steeds 

bij ons terecht voor service.

We kunnen zorgen voor een keuring en een HIC-test.

Er is garantie op onze producten en op de aanleg, dus 

indien er binnen de garantieperiode iets aan de hand zou 

zijn dat onder garantie valt, wordt dit kosteloos verholpen. 

Vraag naar de garantievoorwaarden.

Indien er door vandalisme, weersomstandigheden of om 

andere redenen herstellingen nodig zijn, kunnen we dit ook 

uitvoeren. Als er reserve-onderdelen nodig zijn gaan we op 

zoek naar de juiste stukken en leveren deze aan of verzorgen 

zelf de herstelling.

Ook voor het onderhoud van uw speeltuin kan u bij ons 

terecht. Denk maar aan het reinigen van de rubbervloer, 

aanvullen van de zandbak of schorsbak, onderhoud

van de beplantingen, onderhoud en inzanden van het 

kunstgras, …
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Legende
Kleur opties Rubber / PP beschermkappen

Aangepaste toegang voor kinderen met een handicap HDPE - hoge densiteit polyethyleen panelen

Draaielementen RVS of PE buis glijbanen

Versterkte riemstof Klimstenen

Carousel platform gemaakt van HPL Geattesteerde RVS kettingen

Polycarbonaat (PC) panelen UV-geprinte Polycarbonaat panelen

Staalconstructie en/of elementen van thermisch verzinkt
staal en gepoedercoat staal

Constructie gemaakt van geïmpregneerd laminaat
hout, afmetingen paal: 90 x 90 mm

HPL - de hoogste kwaliteit, water- en UV-bestendig
hogedruk gelamineerde panelen

Stalen veer 20 mm, gezandstraald, ijzer
gefosfateerd en dubbel gepoedercoat

Connectoren, schroeven, ringen en moeren van roestvrij staal
staal en/of verzinkt staal beschermd met plastic doppen

Glijbanen van roestvrij staal of glasvezel met zijpanelen
gemaakt van HDPE of HPL

Combinatie van polypropyleen (PP) of nylon
touwen met stalen kern

Tunnels gemaakt van duurzaam, vandaalbestendig,
dubbellaags materiaal

Roestvrij staal (AISI 304 of 316)
- roestvrijstalen structuur
- RVS leuningen en stangen

Gecertifi ceerde schommelzitjes:
- Platte zittingen van rubber samenstelling met aluminium inzetstuk
- Peuterzitjes voor kleine kinderen met zachte grip

Verankeringsopties:
- grondverankering – 55 cm
- op beton met platen – 5 cm
- grondverankering op betonsokkels – 55 cm

Platforms en klimwanden gemaakt van antislip en waterdicht
multiplex of HPL HEXA panelen – eff ectieve bescherming tegen
omgevingsfactoren en slijtvast

Gerecycleerde composiet palen Gerecycleerde composiet panelen

100% gerecycleerde HDPE panelen

*Het is mogelijk dat de kleuren in deze catalogus niet helemaal overeenkomen met de werkelijke kleuren. Dadiplay behoudt zich het recht om wijzigingen en upgrades aan 
te brengen aan de producten ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De gegeven informatie in deze catalogus was actueel op moment van drukken. Dadiplay 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt aan een persoon of bedrijf als gevolg van fouten, weglatingen of misleidende informatie, en 
deze catalogus verplicht tot geen enkele vorm van contract.
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