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Grafic Games
De creatie van innovatieve 
speelplaatsen met een unieke look
Grafic Games is een nieuw concept in de 
outdoor speelindustrie. Het combineert kwaliteit 
productie met een uniek grafisch ontwerp.
Grafic Games maakt het mogelijk de 
zichtbaarheid van speelplaatsen te vergroten. 
Zij worden opvallende eye catchers binnen een 
Gemeenschap.

Grafic Games is de innovatieve decoratieve 
productafwerking. Zij wordt met name  
toegepast op toestellen die over veel 
speelwaarden beschikken.
Er zijn 6 onderscheidende afwerkingen 
beschikbaar: Grafic, Etnik, Océane, Amazone, 
Metropolis en de Middeleeuwen. De  
combinaties in kleurgebruik en afbeeldingen 
resulteren in een aantal magische universa.
Kinderen vinden het geweldig om op   
ontdekking uit te gaan. Zij gebruiken de 
uiteenlopende spelelementen als basis. Deze 
stimuleren de fantasie waardoor vele verhalen 
en avonturen tot leven komen.

Het Grafic Games decor kan worden toegepast 
op zowel multiplex als HPL.
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pop art, fantasie 
Grafic

regenwoud 
Amazone

Het ontwerp- en fabricageproces wordt 
door Proludic zelf uitgevoerd.  Dit waarborgt 
zowel de product  afwerkingskwaliteit als de 
-duurzaamheid op lange termijn.
Specifieke productieprocessen zijn 
overgenomen waaronder de toepassing van 
een vernis laag op de producten. Dit verhoogt 
de weerstand tegen UV-straling,  schoonmaak- 
en oplosmiddelen.

De Grafic Games spelen zijn toepasbaar in alle 
omgevingen. Zij kunnen tevens gecombineerd 
worden met andere Proludic thema 
productlijnen.
Het unieke innovatieve uiterlijk van de Grafic 
Games producten zorgt ervoor dat zij direct 
opvallen. Zij zijn de speerpunten van een 
speelterrein en fascineren en inspireren 
gebruikers. De mogelijkheid bestaat zelfs om 
de intern aanwezige Proludic designers uw 
eigen gepersonaliseerde ontwerp te laten 
maken. Door uw eigen logo, kleur, stijl of thema 
op een speeltoestel toe te passen vergroot u de 
exclusiviteit van uw speelterrein.
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J3954-GG J3957-GGJ3951-GG J3902-GG J3903-GGJ834-GG

Het Grafic thema wordt gedomineerd door de aanwezigheid van heldere kleuren en                          
eenvoudige geometrische vormen.
Lijnen, diverse fantasie figuren, bochten, vlakken... de patronen doorkruisen en overlappen    
elkaar. Zij geven de vrolijke en fantasierijke kinderwereld weer.
De afbeeldingen geven een indruk van diepte en beweging.
De bloemen met hun onregelmatige contouren voegen een zachte en frisse noot toe.

pop art, fantasie 
Grafic
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J2606-GG J450-GG J608-GG J1058-GG J826-GGJ3855-GG

www.proludic.com

J2401-GGJ839-GG J817-GGJ263-GG J820-GG J821-GGJ3304-GG

Meer producten:
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J47200-GA

J47201-GA

J2633-GA

regenwoud 
Amazone

Het Amazone thema neemt kinderen mee naar een tropisch regenwoud.
De afbeeldingen geven een weelderige wilde vegetatie weer. Een wereld van avontuur gaat  
open. Met exotische dieren, mysterieuze symbolen, wijnstokken en oude tempels. 
Verschillende kleuren dragen bij aan de creatie van een mystieke sfeer. Groen tinten worden 
gecombineerd met natuurlijke aardse kleuren. Daar tegenover staat een levendig contrast in de 
vorm van de heldere kleuren. Deze is onder andere toegepast op de papegaaien en tropische 
vissen.
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J2606-GA J3961-GA J820-GA J821-GA J846-GA

www.proludic.com

J2721-GA J3304-GA J1055-GAJ3302-GA

Meer producten:
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J4713-GM

J4701-GM

J4700-GM

middeleeuwse vesting
Het Middeleeuwse thema brengt een geschiedenis periode tot leven dat zowel kinderen als          
volwassenen fascineert.
De torens bevatten alle details van een prachtige middeleeuwse burcht, compleet met luiken, 
pijlspleten en zelfs groeiende klimop tegen de wanden. 
Het decoratieve aspect wordt versterkt door de aanwezigheid van banners, wapenschilden                   
en vlaggen die op de torentjes staan. 
Het gebruik van gewaagde kleuren zoals blauw, rood, geel en oranje geeft kracht en richt de 
aandacht op de structuren.

Middeleeuwen
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J2656M-GM J48100-GM J2605-GM

www.proludic.com

J819-GM

J846-GM

J817-GM

Meer producten:
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J3961-GF
J834-GF

J2643-GF

J3601-GF

J848-GF

J847-GF

J47101-GF J47113-GF

J817-GF

www.proludic.com

futuristische stad
De Metropolis is een futuristische omgeving geïnspireerd door science fiction. De combinatie 
van motoren, propellers, tandwielen en katrollen maken prachtige constructies die recht uit de 
boeken van Jules Verne of HG Wells komen.
De toestellen transformeren tot laboratoria, tijdmachines of nieuwe voertuigen. Centraal staat 
een bewegingselement. Het vormt het hart van de spelervaring. 
De unieke koper gekleurde panelen geven een extra dimensie aan de surrealistische spelen. 
Wanneer de zon deze panelen belicht is de futuristische omgeving compleet.

Metropolis
Meer producten:
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J2724-GE J2721-GE J3903-GEJ2730-GE 1918

Het Etnik thema bevat een mix van Afrikaanse en Maori inspiraties. De toestellen hebben 
afbeeldingen van maskers, tatoeages en diverse prints.
De geometrische patronen wisselen rechte lijnen en curven af. Zij zijn eenvoudig maar zeer 
decoratief. De algemene stijl draagt de tribal invloed uit met overheersende aardse kleuren in 
tinten van bruin, oker en kaki.

Etnik
tribal symbolen
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21J2606-GE J820-GEJ818-GEJ817-GE J846-GEJ834-GE

www.proludic.com

20 J3302-GE J3950-GEJ3313-GE J280-GEJ3954-GE

Meer producten:
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23J2643-GO J2722-GOJ2702-GO J3957-GO22 23

Dit thema nodigt je uit om op reis te gaan naar de diepten van de Oceaan.
Water is overal aanwezig, met name in de vorm van suggestieve, symbolische afbeeldingen. 
De golvende lijnen in verschillende tinten blauw portretteren het regelmatige ritme van 
oceaan golven, de cirkels zijn kleine zuurstofbellen en de ongestructureerde patronen met hun 
glinsterende kleuren weergeven het algen bed. Zelfs een strandhut maakt deel uit van het oceaan 
decor. Door de combinatie van de genoemde elementen wordt een verborgen waterwereld 
geopend.

Océane
diepten van de Oceaan    



25J3302-GOJ262-GOJ2604-GO J3303-GO

www.proludic.com

24 J280-GO J281-GO J821-GOJ817-GO J842-GOJ822-GO J846-GO 25

Meer producten:



De mogelijkheid een uniek project te creëren 

Bedrijfskansen Gepersonaliseerde speeltuin 
gekoppeld aan lokale 
geschiedenis of cultuur

Project voor het Paul Ricard motor racing circuit (Frankrijk)

Project voor het Kaasmuseum Gruyère (Zwitserland)

Project ter nagedachtenis aan de 
filosoof Friedrich von Schiller 

(Duitsland)

Speeltuin project voor de Royal Air Force Benevolent Fund (Engeland)

Het aanpassen van toestellen met een bepaald thema of 
bedrijfsimago.

Verbind de lokale geschiedenis 
of cultuur door middel van een 
uniek speeltuin ontwerp.

Gethematiseerde 
rollenspel panelen

Terug koppeling met gebruikers

Meerdere keuzes binnen 
hetzelfde thema

Goby veerelement in de Grafic 
afwerking. Geproduceerd in 
verschillende kleuren (Frankrijk)

Beeldmateriaal geproduceerd door  
de plaatselijke gemeenschap.  
Vervolgens is dit aangepast en vertaald 
naar een Grafic Games afwerking 
(Australië)

Vergroot de toestel speelwaarden 
door het aanbrengen van een 
unieke afbeelding.

Betrek belanghebbenden (kinderen, ouders, klanten) tijdens de consultfase.

Ontwikkel verschillende uitstralingen binnen 
eenzelfde thema.

De kleurweergaven in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van het eindproduct. 
Proludic behoudt zich het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties en 
of  productverbeteringen te wijzigen op al haar producten. De informatie in deze brochure was juist op 

het moment van afdrukken. Daar Proludic zeer nauwkeurig omgaat met het verspreiden van informatie, 
kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of gebreken in de brochure. Zij 

vormen tevens geen onderdeel van een juridisch bindend contract.

Fotografie door: Proludic, Fotosearch & Shutterstock 26 27



www.proludic.comwww.proludic.com
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Meer producten:

Voorbeeld van een gepersonaliseerde speelplaats
Taipa Central Park - Macau

Voorbeeld van een gepersonaliseerde  
speelplaats - Winkelcentrum, Orange - Frankrijk
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www.proludic.com
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Meer producten:

Voorbeeld van een gepersonaliseerde speelplaats
Center Parcs Resort, Le Bois aux Daims - Frankrijk

Voorbeeld van een gepersonaliseerde speelplaats
Geispolsheim - Frankrijk
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www.proludic.com
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Meer producten:

Ipswich - Australië

Voorbeeld van een gepersonaliseerde speelplaats 
Kampeerplaats, Bois-Plage-en-Ré - Frankrijk

Créances - Frankrijk

Voorbeelden van gepersonaliseerde speelplaatsen
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www.proludic.com

Voorbeeld van een gepersonaliseerde speelplaats
Omegna - Italië

Meer producten:

Somerset - Engeland

Unley - AustraliëLa Rochelle - Frankrijk

Avignon - Frankrijk

Voorbeelden van  
gepersonaliseerde  
speelplaatsen
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Grafic Games
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THEMA CATALOGUS

PROLUDIC B.V.
Langenboomseweg 58a

5451 JM Mill
T: (0485) 470 724
F: (0485) 471 103
info@proludic.nl
www.proludic.nl 

PROLUDIC B.V. BELGIË
Postbus 14

8790 Waregem
België

T: 056 /38.01.93
info@proludic.be
www.proludic.be 


