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Grafic Games
Innowacyjne place zabaw                       
o niepowtarzalnym charakterze
Grafic Games to śmiała, nowa koncepcja 
przemysłu placów zabaw, łącząca jakościowe 
wykonanie z dizajnerską grafiką.
To wspaniała okazja, by podnieść rangę placów 
zabaw i uczynić z nich główny temat rozmów 
lokalnych społeczności.

Grafic Games przybiera formę innowacyjnego 
wykończenia upiększającego wyposażenie 
placu zabaw, które samo w sobie posiada już 
wartościowe funkcje zabawowe.
Dostępne jest 6 różnych wykończeń : Grafic, 
Etnik, Océane, Amazone, Metropolis i Medieval. 
Połączenie kolorów i wzorów tworzy serię 
magicznych światów.
Dzieci pokochają odkrywanie 
skomplikowanych szczegółów, które mogą 
stanowić fundament najróżniejszych historii i 
przygód.

Dekoracja Grafic Games może być stosowana 
zarówno na sklejce, jak i na płytach HPL.
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wzór pop art, fantazyjny 
Grafic

pejzaż lasu deszczowego 
Amazone

Cały projekt i wykonanie realizowane są w 
naszej firmie, co zapewnia zarówno jakość 
wykończenia, jak i  długoletnią wytrzymałość 
produktu.
W produkcję Grafic Games włączono szczególne 
procesy, jak np. aplikację zewnętrznej 
warstwy lakieru, która zapewnia wysoki 
poziom odporności na środki czyszczące i 
rozpuszczalniki.

Urządzenia zabawowe Grafic Games pasują 
do każdego rodzaju otoczenia oraz mogą 
być łączone z innymi seriami tematycznymi  
Proludic. Innowacyjny wygląd urządzeń 
Grafic Games oznacza, iż nieustannie stają się 
punktem centralnym placu zabaw oraz źródłem 
fascynacji dla ich użytkowników.
Nasi projektanci mogą w ten sam sposób 
spersonalizować twoje rozwiązanie, by zapewnić 
twojemu placowi zabaw niepowtarzalność 
i utrzymać go w określonej stylistyce oraz 
tematyce.
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J3954-GG J3957-GGJ3951-GG J3902-GG J3903-GGJ834-GG

Wzór Grafic zdominowany jest feerią jasnych kolorów i prostych kształtów geometrycznych.  
Linie, zakrętasy, fale, kratki... wzory przenikają się i przeskakują w różne miejsca by obudzić do 
życia radosny, naiwny świat dziecka.
Różne perspektywy dają wrażenie głębi i ruchu.
Kwiaty o nieregularnych konturach dodają miękkości i świeżości.

wzór pop art, fantazyjny 
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

produktów na:
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J47200-GA

J47201-GA

J2633-GA

pejzaż lasu deszczowego 
Amazone

Wzór Amazone zabiera dzieci do lasu deszczowego.
Grafika ta obrazuje bujność i dzikość roślinności. Świat przygody czeka na ciebie ze swymi 
egzotycznymi zwierzętami, tajemniczymi symbolami, lianami i starożytnymi świątyniami.
Kolory nawiązują do mitycznego stworzenia atmosfery. Odcienie zieleni łączą się z naturalnymi 
kolorami ziemistymi, podczas gdy jasne kolory papug i ryb stanowią wyraźne kontrasty.
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J2606-GA J3961-GA J820-GA J821-GA J846-GA

www.proludic.com

J2721-GA J3304-GA J1055-GAJ3302-GA

produktów na:
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J4713-GM

J4701-GM

J4700-GM

średniowieczna twierdza
Średniowieczny motyw ożywia czasy, które fascynują tak dzieci, jak i dorosłych. Wieżyczki 
przedstawiają wszystkie szczegóły wspaniałych średniowiecznych twierdzy, dopełnionych               
okiennicami, oknami strzelniczymi, a nawet bluszczem pnącym się po murach.
Aspekt dekoracyjny rozszerzyliśmy nawet do bander, herbów, a nawet flag powiewających                          
z wieżyczek.
Użycie śmiałych kolorów jak niebieski, czerwony, żółty i pomarańczowy dodaje mocy i wyrazu 
konstrukcjom.

Medieval
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J2656M-GM J48100-GM J2605-GM

www.proludic.com

J819-GM

J846-GM

J817-GM

produktów na:
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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

futurystyczne miasto
Metropolis to futurystyczne środowisko czerpiące inspiracje ze świata science-fiction.              
Kombinacja silników, śmigieł, trybików, bloczków i kół pasowych tworzy wspaniałe urządzenia, 
jakby wprost z książek Juliusza Verne, czy Herberta Wells.
Urządzenia zabawowe zamieniają się w laboratoria, wehikuły czasu, czy nieznane maszyny, 
sprawiające wrażenie ruchu w samym sercu doświadczenia zabawy. 
Niepowtarzalny miedziany kolor paneli w połączeniu z promieniami słonecznymi, daje wręcz 
surrealistyczne doświadczenia w zabawie.

Metropolis
produktów na:
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J2724-GE J2721-GE J3903-GEJ2730-GE 1918

Afrykańsko-maoryska mieszanka inspiracji, opiera się na maskach, wzorach tatuaży i rycin.
Wzory geometryczne, od linii prostych po kręte, tworzą wzory jednocześnie proste i                       
niesamowicie dekoracyjne. Każdy panel jest inny, ale ogólny klimat nosi silne znamiona wpływu 
sztuki plemiennej.
Dominujące kolory to zaczerpnięte z ziemi odcienie brązu, ochry i khaki.

Etnik
motyw plemienny
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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

produktów na:
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23J2643-GO J2722-GOJ2702-GO J3957-GO22 23

Ten motyw to zaproszenie w podróż do głębin oceanu. Woda jest obecna wszędzie w tym 
wykończeniu, w postaci sugestywnej, symbolicznej grafiki: faliste linie w najróżniejszych 
odcieniach błękitu oddają równy rytm fal oceanu; kółka to małe bąbelki powietrza, a nieregularne 
wzory z mieniącymi się kolorami przedstawiają algi morskie, które pokrywają dno oceanu;        
chatka na plaży to także sugestywny element tego wzoru.

Océane
głębiny oceanu    



25J3302-GOJ262-GOJ2604-GO J3303-GO

www.proludic.com

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

produktów na:



Technika tworzenia niepowtarzalnych 
projektów dostosowanych do potrzeb 

Oferta dla firm Zindywidualizowane place 
zabaw nawiązujące do lokalnej 
historii i kultury

Projekt dla toru wyścigowego Paul Ricard (Francja)

Projekt dla Muzeum Sera w Gruyère (Szwajcaria)

Projekt nawiązujący do filozofa 
Fryderyka Schillera (Niemcy)

Plac zabaw dla Charytatywnej Fundacji Royal Air Force (Wielka Brytania)

Dostosuj urządzenia zabawowe do konkretnego tematu lub 
wizerunku firmy.

Zbuduj  powiązania z lokalną historią 
i kulturą dzięki niepowtarzalnemu 
wzornictwu.

Tematyczne 
panele zabaw

Konsultacje z użytkownikami

Różne możliwości danego 
motywu

Bujak Goby z wykończeniem 
Grafic Games, wyprodukowany w 
innych kolorach (Francja)

Grafiki stworzone przez lokalną 
społeczność, dostosowane do 
wykończenia Grafic Games (Australia).

Pogłębienie funkcji zabawowych 
urządzeń dzięki niepowtarzalnemu 
wykończeniu.

Włącz partnerów (dzieci, rodziców, klientów) w poziom konsultacji projektu.

Stwórz różne wersje danego wzoru.

Kolory przedstawione w tym katalogu mogą nie odpowiadać dokładnie kolorystyce prezentowanych 
produktów. Proludic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów oraz ich ulepszania w 

odniesieniu do każdego z naszych produktów, w jakimkolwiek czasie, bez wcześniejszego powiadamiania. 
Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne na dzień oddania go do druku. Mimo, że dołożyliśmy 
starań, by zapewnić dokładność zawartych tu informacji, Proludic nie może brać odpowiedzialności za 

żadne błędy i pomyłki drukarskie, a oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zdjęcia Proludic, Fotosearch i Shutterstock 26 27



www.proludic.comwww.proludic.com
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produktów na:

Przykład spersonalizowanego placu zabaw
Taipa Central Park - Makao

Przykład spersonalizowanego placu zabaw
Centrum handlowe, Orange - Francja
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www.proludic.com

31

produktów na:

Przykład spersonalizowanego placu zabaw
Ośrodek wypoczynkowy, Le Bois aux Daims - Francja

Przykład spersonalizowanego placu zabaw 
Geispolsheim - Francja
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www.proludic.com

33

produktów na:

Ipswich - Australia

Przykład spersonalizowanego placu zabaw 
Pole campingowe, Bois-Plage-en-Ré - Francja

Créances - Francja

Przykład spersonalizowanego placu zabaw
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www.proludic.com

Przykład spersonalizowanego placu zabaw
Omegna - Włochy
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produktów na:

Somerset - Wielka Brytania

Unley - AustraliaLa Rochelle - Francja

Avignon - Francja

Przykład spersonalizowanego  
placu zabaw
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Grafic Games
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KATALOG TEMATYCZNY

EDUCARIUM spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz
 Tel : +48 (52) 32 47 840

Fax: +48 (52) 32 47 847, 321 02 51   
placezabaw@educarium.pl

www.educarium-placezabaw.com.pl

PROLUDIC S.A.S.
181 rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY - FRANCE

Tél. (+33) 2 47 40 44 44 - Fax. (+33) 2 47 52 65 55
E-Mail: proludic@proludic.com


