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Wanneer u tussen onze 500 producten niet kunt vinden wat u zoekt…
Proludic biedt u meer dan 500 producten met een grote verscheidenheid aan stijlen en thema’s. Hierdoor kunt u uw eigen unieke en op maat gemaakte speelplaats
creëren, ongeacht de grootte van de beschikbare speelruimte. Proludic zoekt naar de juiste speeloplossingen in termen van gevoel, ontwerp, grootte, volume en
materialen.

Boomhutten in een natuurlijke omgeving

Boot thema aan de kust

Moderne structuur in een stedelijk park

Transparante metalen structuur in een woonwijk
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Vrolijk sprekende kleuren en kindvriendelijke vormen
op een kinderdagverblijf

Thema speeltoestellen in een pretpark

Opzienbarende toren in een groot park
die fungeert als centraal punt

Speelhuis in Mediterrane kleuren
in een gebied van sociale huisvesting
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... vraag ons een nieuw ontwerp te maken!
Speeltoestel ontwerpen: technische, veiligheids-, visuele- en speelwaarde eisen!
Proludic is trots op haar eigen interne product design team. In de
afgelopen 25 jaar, heeft zij zorg gedragen voor de ideeën, ontwerpen
en de vervaardiging van honderden verschillende speeltoestel items.
Door het intern ontwikkelde ontwerpproces, is aanzienlijke ervaring

in het vakgebied van speeltoestellen opgedaan. De vertrouwdheid
met veiligheidsnormen en de kennis van technische vereisten,
betekent dat de creatieve energie gericht kan worden op de visueleen speelwaarden van de toestellen. De diversiteit van zowel de

behoeften van de gebruikers als wel de speeltuin instellingen,
heeft geleid tot de aanwezigheid van een breed scala aan creatieve
oplossingen. Oplossingen in termen van visuele verschijning als ook
de ontwikkeling van gebruikte materialen.
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Product beoordeling
op visuele- en
spelelementen in
overeenstemming met
de leeftijdsdoelgroep
Naleving van
veiligheidsnormen

Cliënt vereisten
Definitie van
klantdoelstellingen
en -beperkingen.

Gebruiksvriendelijkheid
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Onderzoek & ontwikkeling
2 ontwerpers
2 technici

Beheer van naleving
en duurzaamheid
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Project Team

Evaluatie van
het productie- en
installatie gemak

Uitvoering Project
Installatie van het product
of speeltuin.

 

 

... een speeltoestel dat optimaal gebruik maakt van uw beschikbare ruimte
... een speciale kleurstelling van uw speeltuin
... een unieke look
... een speeltoestel met specifiek thema
... de betrekking van het landschap in de speeltuin
... een speeltuin in overeenstemming met de omgeving

... ons volledige team zet zich in om dit te realiseren.
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Omdat u speelmogelijkheden wilt die optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte...
Voorbeeld
Een kleuterschool speeltuin verdeeld over twee niveaus. De niveaus worden
gescheiden door een U-vormige muur met twee stenen trappen.

Doelstellingen
x Creëer speelelementen welke kinderen aansporen tot het gebruik van
beide niveaus.
x Maak de muur veilig en beperk het beklim- en valrisico (leeftijd 3 tot
5 jaar).

Ontwerp oplossing
Een multifunctionele speelstructuur gebouwd met behulp van de modulaire
Biibox serie. De glijbaan verbindt de twee niveaus.
Het platform op het bovenste niveau is op maat gemaakt zodat de
glijbaan goed aansluit:
x specifieke afmetingen voor de platformpalen en de traptreden
x twee palen zijn korter van lengte. Hierdoor kunnen zij aan de muur
worden bevestigd
De veiligheidspanelen op de muur zijn ook op maat gemaakt en van
eenzelfde productmateriaal:
x de palen hebben een aangepaste hoogte
x de omheiningspanelen hebben een specifieke lengte gelijk aan de lengte
van de muur
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Omdat u zelf de kleurstelling van uw speeltuin wilt bepalen...
Voorbeeld
Een bosrijk park.

Doelstellingen
Maak een speeltuin in overeenstemming met de groene en beboste
omgeving.
Veerelement
‘Knor het varken’

Ontwerp oplossing

Multifunctioneel speeltoestel
‘Vivarea’

Kleuren aanbevolen door Proludic:

De kleuren van de speeltoestellen hebben een associatie met de lente en
herfst.
Zij zijn met zorg gekozen waardoor zij afzonderlijk tot hun recht komen
en tevens ook goed verenigbaar zijn.
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NOS COLORIS / OUR COLOURS
Contreplaqué laqué / Lacquered plywood
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RAL 5010

Noir / Black

MP X0002

RAL 9005

Orange Proludic / Proludic orange

MP X0003

RAL 2011

Bleu clair / Light blue

MP X0006

RAL 5024

Vert pâle / Light green

MP X0008

-

Orange foncé / Dark orange

MP X0010

-

Vert IXO / IXO green

MP X0012
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Jaune / Yellow

MP X1003
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Rouge / Red
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*Specifieke RAL: enkel multiplex (vraag naar de details)
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Ixo groen

Thema toestel
‘De grote Twiny’

Omdat u een unieke look wil creëren...
Voorbeeld
Een unieke plaats van speciale waarde voor de eigenaar.

Doelstellingen
Creëer een unieke speeltuin waarmee de aandacht van kinderen,
begeleidende volwassenen en voorbijgangers wordt getrokken.

Ontwerp oplossing
De speeltoestellen zijn gedecoreerd op een originele manier met op
kunst-geïnspireerde lijnen, afbeeldingen en kleuren.
6 verschillende thematische ontwerpen zijn beschikbaar, afhangend
van het beoogde doel.
Aangepaste afwerkingen, personalisatie (thema, stijl, kleur) zijn
tevens mogelijk.
De decoraties worden toegepast op standaard uitrusting met bewezen
speelwaarde.
Grafic

Amazone

Océane

Metropolis

Etnik

Middeleeuwen
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... onze fantasie kent geen grenzen.

Ontwerp:
Pinocchio
Ontwerp:
Noord- en Zuidpool

Ontwerp:
‘Azteekse tempel’
toren
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Voorbeeld
Een stad bekend om haar paardenrenbaan en paardensport.

Doelstellingen
Ontwerp een speelplaats voor jonge kinderen met paardenrace-thema.

Computer gegenereerde ontwerp afbeelding

Ontwerp oplossing
Creatie van een op maat gemaakt speeltoestel: de
structuur, welke de grootte en vorm van een paard
heeft, bestaat uit 2 platformen verbonden
door een tunnel. Decoratieve panelen
zijn aan de structuur gekoppeld en
visualiseren het paard en de jockey.
De speelwaarden van het toestel zijn
aanzienlijk. Er zijn 7 speelelementen
geconcentreerd
rondom
de
platformen.
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Foto van het geïnstalleerde toestel

Omdat u de landschapsarchitectuur in uw speeltuin wilt opnemen...
Voorbeeld
Groot bosrijk park in een stadscentrum.
Luchtfoto van het park

Doelstellingen
Ontwikkeling van het park waarbij de speelplaats geïntegreerd
moet worden met de omgeving.

Ontwerp oplossing
De algemene park opbouw is meegenomen in het ontwerpproces van de speeltuin.
Interactie is gecreëerd tussen de speeltoestellen en de omringende natuurlijke ruimte:
x een klimmuur is geïnstalleerd aan de zijkant van een speciaal gebouwde heuvel
x de paden lopen over het grasgebied. Dit bevordert het gebruik van de gehele ruimte
x zitplaatsen worden geplaatst op het gras (rotsen en verhoogde vlakke gebieden)
x speeltoestellen zijn geïnstalleerd op het gras

Computer gegenereerde
ontwerp afbeelding
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Foto van het uiteindelijke park

En omdat de verbeelding van kinderen geen grenzen kent...
Voorbeeld
Een stad met luchtvaart erfgoed (de vervaardiging en de eerste
vlucht van een breed carrosserie vliegtuig).

Doelstellingen
Bouw een unieke speeltuin gebaseerd op de levensgrote vliegtuig
replica dat het symbool van de stad is.
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... samen maken we uw droom speeltuin!

Ontwerp oplossing
Creatie van een vliegtuig replica met eenzelfde lengte en spanwijdte
als het origineel.
De speeltuin vormt het landschap: het vliegtuig vliegt in een
imaginaire hemel, met 3-dimensionale wolken welke diverse
spelelementen bevatten.
Het vliegtuigverhaal wordt verteld door de speelelementen en de
informatieborden.
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