DE NIEUWE

LIJN IS VERKRIJGBAAR IN

3 THEMA’S, 4 STRUCTUREN
EN 30 SPEEL ACTIVITEITEN
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+ informatie zie:

Speeltoestellen die aanzetten tot spelen,
leren, ontdekken en uitvinden.
LOGICA &
LEREN
VISUEEL

GELUID
KLIMMEN
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ONTMOETEN
BEGRIP

Ontdek de
vriendelijke leeuw
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VAN ACTIES
EN
EN GEVOLG

GLIJDEN

NIEUWE TEMA LIJN

VERSTOPPEN

CITY

Klaar
voor avontuur!

ADVENTURE
Proludic heeft haar TEMA lijn uitgebreid met drie nieuwe thema's:
City, Adventure en Metropolis. Compacte multifunctionele speelstructuren boordevol leuke en originele spelelementen voor kinderen van
twee jaar en ouder.
RC TOURS B347 839 193 PLATEMA14 - NL

De nieuwe speeltoestellen zijn in overeenstemming met het oorspronkelijke Tema concept: een alles-in-één product dat zelfs de kleinste speelruimte
optimaliseert. Nieuw is de samenstelling van elk thema: vier structuren in
toenemende grootte en speelfuncties die de kinder motoriek stimuleren.
Vervolgens zijn de structuren thematisch vormgegeven in de City-,
Adventure- of Metropolis stijl. Ieder thema creëert een eigen wereld van kleur
en spel.
• Veel aandacht is besteed aan de ontwerp details. De spelelementen
stimuleren de verbeelding van de gebruikers. Fantaserend worden kinderen
een brandweerman, astronaut, winkelier, ontdekkingsreiziger...
• De spelactiviteiten zijn talrijk, dankzij de aanwezigheid van vele 'tactische'
elementen. Deze lokken een reactie uit en zorgen voor zowel sensorische als
intellectuele stimulatie.
De ontdekking van geluid en de verschillende uitdragingswijzen, optische
effecten, de principes van oorzaak en gevolg, door redenatie en logica een
specifiek probleem oplossen… Er zijn oneindig veel spelactiviteiten. Hierdoor
blijven de kinderen aangetrokken tot de toestellen, ook op de lange termijn.
Herhalingsbezoeken gegarandeert!

CITY

ADVENTURE

METROPOLIS

TEMA MATERIALEN
METROPOLIS

Allemaal aan boord!
Gekleurde panelen

Compact materiaal (HPL),
bestand tegen verwering en
vandalisme.

Touwen

Galvaniseerde stalen kabel,
diameter 16 mm, bedekt met
polypropyleen. Geïnjecteerd
gegoten polyamide verbindingsstukken.

Platformen

Anti-slip met reliëf, compact
materiaal (HPL).

Buizen

Roestvrijstaal, diameter van
40 mm. Geïnjecteerd gegoten
polyamide bevestigingen,
vandalisme bestendig.

Trede- en
klimelementen

Glij oppervlak

Anti-slip met reliëf, compact
materiaal (HPL).

Roestvrij staal 2 mm dik,
gevormd, gebogen en gerold
in één stuk.

Klimgrepen

Abacus spheres

Polypropyleen, niet-giftig,
niet-ontvlambaar, schok- en
UV-bestendig.

Zacht, roterend
polyvinylchloride.

gegoten
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"Kajak" glijbaan

Roterend gegoten polyethyleen.

Bevestigingen

RVS, vandalisme proof
polyamide beschermdoppen.

Speeltoestellen die aanzetten tot spelen,
leren, ontdekken en uitvinden.

CITY

De stad slaapt nooit, er is altijd en overal activiteit. Een station met zijn klokkentoren,
een supermarkt, een huis dat in brand staat... de stadsverhalen zijn eindeloos!

ADVENTURE

Wilde dieren, verborgen tempels... de jungle zit vol verrassingen.
Word de nieuwe Indiana Jones op zoek naar avontuur!

Heb je zijn ogen gezien?
Ze bewegen alle
richtingen op

Hoeveel wilt u
hebben mevrouw?

Wauw,
het glijdt
vanzelf naar
beneden!

Vuurtoren

Regel het verkeer
vanuit de vuurtoren

Ambulance

Grijp het stuur, zet de sirene
aan en waan je in de rol van
ambulance-chauffeur

Boot

Grijp het roer en
bestuur zelf de boot

We hebben
de schatkaart
gevonden!

Nacht uil

Een briljant
observatie dek

Ontdekkingsreiziger

BEGRIP
VAN ACTIES

GELUID

J4050

J4070

J4080

Bestuur het schip of kijk door
de patrijspoort. Zie de wereld
in een ander licht

Het glijdt alle
richtingen op

Treinwagon

Maak een ritje in de
speciale trein. Ervaar een
uniek uitzicht door de
gebogen voorruit

J4062

VISUEEL

VISUEEL

HANTEREN
VISUEEL

Kijk door de vleugels
van de vlinder en alles
veranderd van kleur

GELUID

In mijn vermomming ben
ik klaar om op zoek naar
de schat te gaan

De overheersende kleuren van
lime groen en oranje, brengen een
exotische tint aan in de speeltuin.

De overheersende kleuren van de
blauwe oceaan en het rood en geel
van de brandweerwagen, brengen
leven en energie in de speeltuin.

GELUID

Onderzeeër

LOGICA &
LEREN

J4061

VISUEEL

Raket

Kom terug op aarde
via de glijbaan

EN
EN GEVOLG

J4060

Heeft u liever
wortels of kip?

Ik maak het
telwerk af en
kom dan aan
het roer

Met snor en safari jas,
klaar voor avontuur

Bepaal zelf het humeur van de leeuw,
vriendelijk of fel

HANTEREN

Kun je
me horen?

HANTEREN

Leeuw

De
brandweerauto
is aangekomen!

Klaar voor vertrek in een fantastische vliegmachine.
Welkom in de wereld van Jules Verne en zijn ongelooflijke uitvindingen!

HANTEREN

HANTEREN
LOGICA &
LEREN

METROPOLIS

VISUEEL

Volle kracht
vooruit

Stijg op...……

De
kenmerkende
koperkleur
weerspiegelt in het licht. Dit versterkt de fantasie beleving; Je bent
op een andere planeet...

J4051

J4071

J4081

J4052

J4072

J4082

