Sinds de eerste versie is de Kanopé-productlijn voortdurend
geëvolueerd. De lijn werd steeds weer uitgebreid met nieuwe
en innovatievere speelfuncties.
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De Kanopé reikt sky high
met zijn majestueuze torens
en windwijzer tot wel
8 meter hoog.

Kanopé, het avontuur onder de
boomtoppen

Kanopé, het avontuur wordt vervolgd ...
hoger, verder… naar andere werelden

Non-contractual photos

De productlijn is in een nieuw
esthetisch jasje gestoken, een
moderne natuurlijke
herinterpretatie.
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De Kanopé productlijn wordt
uitgebreid met nieuwe
inclusieve speelstructuren.
Zij zijn ontworpen voor alle
leeftijdsgroepen van klein
tot groot: de Ka’Yop-bomen.

Kanopé, het avontuur speelt
zich af binnenin...
en rondom de boom

Proludic,
vertel ons het
verhaal van
Ka’Yop!

.
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KANOPÉ

Ontdek de geschiedenis
van het ontstaan van de
Ka’Yop-bomen in beeld

Voorbeeld van een
speciale peuter- en
kleutercombinatie
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J2623®
Tractor

Een modulaire productlijn

3 voorbeelden van Ka’Yop-structuren die kunnen worden
gecombineerd met andere Proludic productlijnen

g Vanaf 2 jaar
g 27 speelactiviteiten
g Talloze activiteiten
op de grond
g Maximaal 28 kinderen

J953®
Mijn Trolley

2 Stuurwielen
g Vanaf 2 jaar
g Maximaal 5 kinderen
g 6 speelactiviteiten

Gamma
Diabolo Baby

g Vanaf 3 jaar
g Maximaal 4 kinderen
g Toestel gemonteerd
op 2 veren

Ka'Yop Mini

KANOPÉ

Elfenhuisjes

J38553®
g Vanaf 2 jaar
g Maximaal 32 kinderen
g Combinatie waarmee
schaalbare speelcircuits
kunnen worden
gecreëerd
g 26 speelactiviteiten
g Inclusief: tal van
grond-activiteiten

Tunnel

Voorbeeld van een
multidynamische combinatie
Gamma IXO
Ka'Yop Dynamisch

Schommelbrug

KA’YOP ONEINDIG VEEL GEHEIMEN IN EN ROND

DE BOOM

Ka’Yop is een toverboom die kinderen en tieners verrast
met tal van dynamische speelactiviteiten. Het onderste
boomgedeelte bevat collaboratieve en inclusieve
speelelementen. Speelpanelen, auditieve speelactviteiten,
een klimnet, bewegende stoelen en draaitoestellen zijn
verdeeld over de 4 structuren.
Het bovenste boomgedeelte, met zijn weelderige groene
bladeren, transformeert de boom in een groene cocon
waarin tal van motorische en sensorische activiteiten
schuilgaan.
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Glijbaan

8

g Vanaf 3 jaar
g Speelse diversiteit
g Talloze activiteiten met een
fysieke uitdaging
g 21 speelactiviteiten
g Maximaal 28 kinderen

g Nieuw speelelement:
toegang langs een
brede, flexibele en
bewegende touwbrug
Schuine ladder
Klimmuur
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KANOPÉ

J56004®
Ka’Yop
Inclusief

KA’YOP-BOMEN
J56000®
Ka’Yop
Essentieel

J49107®
De viskraam

Inclusief en toegankelijk

Fundamenteel en fun!

Vanaf 3 jaar
Veel speelpret in een ruimte van 46 m²
Platform met 3 hoogtes: 1,77 m, 1,95 m en 2,37 m
20 speelactiviteiten verdeeld boven, onder en rond
de structuur
g Maximaal 24 kinderen
g
g
g
g

ORIGIN'
SPEELTOESTELLEN

g 6 handgrepen voor
gemakkelijke toegang
tot de platforms

Telraam

g Vanaf 2 jaar
g Brede glijbaan
g 19 speelactiviteiten verdeeld boven,
onder en rond de structuur
g Maximaal 24 kinderen

Telraam

Speelpaneel

Vanaf 6 maanden
Maximaal 6 kinderen
Structuur van robiniahout
Bevordert de fijne
motoriek en het rollenspel
g 11 speelactiviteiten
g
g
g
g

1
Brede glijbaan
J49142®
Draaitoestel

J49105®
De waterlelie

Roestvrijstalen leuning:
verhoogde veiligheid

2
g 2 inclusieve toegangen:

Roestvrijstalen reling
om je veilig aan vast
te houden

1 Toegang met hulp van een begeleider

voor kinderen die niet rechtop kunnen
staan (1e platform op 40 cm van de
grond)
2 Toegang via treden voor kinderen met
een gedeeltelijke beperking van de
onderste ledematen (1e trede op 20 cm
boven de grond)

Achteraanzicht

Systeem met
3 veren:
zwevend gevoel

g Brede platforms op 4 verschillende hoogtes,
met een hoogteverschil van 20 cm tussen elk
platform

 Speeltoonbank met 2
activiteiten waarbij de
kinderen voorwerpen
moeten hanteren
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J882®

Grappig doorkijkvenster
beeld- en geluidsstimulatie

Vanaf 3 jaar
Evenwichtsspel
Maximaal 5 kinderen
Inclusief

DE NIEUWE VEERTOESTELLEN
IN DE ORIGIN’ LIJN

Achteraanzicht
g Het platform is beveiligd met panelen
en dichte of opengewerkte hekken

g
g
g
g

J880

J881
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g Vanaf 3 jaar
g Massief en compact:
ideaal voor een kleine
ruimte
g Maximaal 36 kinderen
g	28 speelactiviteiten

GETHEMATISEERDE
SPEELCOMBINATIES
AQUATICA  

J1962®
De Neptunus

g Tal van activiteiten
op het looppad

Glijbaan

De ultieme Ka’Yop boom

J56003-GA®
Ka'Yop Maxi

J56002®
Ka'Yop
Dynamisch

g Vanaf 2 jaar
g Tal van collaboratieve en inclusieve
activiteiten voor iedereen
g Maximaal 32 kinderen
g 25 speelactiviteiten

g Decoratief en speels drukwerk
dankzij de Grafic Games-techniek
(labyrinten, zoeken naar dieren
verborgen in de toren)

Achteraanzicht

Kabelbaan

Boognet

Klimmuur
Schuine ladder

Gyrosat

Glijmast

Speedgliss

MULTIFUNCTIONELE
SPEELTOESTELLEN
J38129-C®
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Hellend vlak

Glijbanen
2 hoogtes

DIABOLO

g Vanaf 2 jaar
g Compacte structuur met een
grote toegelaten capaciteit:
maximaal 19 kinderen
g 2 glijbanen, 2 verschillende
hoogtes: 0,60 m en 1,17 m
g 21 speelactiviteiten op de grond
en op de 2 platforms

Speeltoonbank met 2
activiteiten waarbij de
kinderen voorwerpen
moeten hanteren

g Het speelpaneel ‘‘Willekeurige
uitdagingen’’ stimuleert collaboratief
samenspelen.
«Welke super uitdaging ga jij aan? De
gyrosat, kabelbaan, speedgliss of het
boognet?»

Creatief telraam

Interactief, muzikaal
speeltoestel

g Geluiden in het
natuurthema

Een boom vol fysieke uitdagingen
g Vanaf 3 jaar
g Talloze fysieke activiteiten (glijden, draaien,
verplaatsen, klimmen ...)
g 2 hoge platformhoogtes: 1,77 m en 1,95 m
g 15 speelactiviteiten verdeeld boven, onder en rond
de structuur
g Maximaal 29 kinderen
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Proludic,
vertel ons het
verhaal van
Ka’Yop!
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KANOPÉ

Ontdek de geschiedenis
van het ontstaan van de
Ka’Yop-bomen in beeld

Voorbeeld van een
speciale peuter- en
kleutercombinatie
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KANOPÉ

J2623®
Tractor

Een modulaire productlijn

3 voorbeelden van Ka’Yop-structuren die kunnen worden
gecombineerd met andere Proludic productlijnen

g Vanaf 2 jaar
g 27 speelactiviteiten
g Talloze activiteiten
op de grond
g Maximaal 28 kinderen

J953®
Mijn Trolley

2 Stuurwielen
g Vanaf 2 jaar
g Maximaal 5 kinderen
g 6 speelactiviteiten

Gamma
Diabolo Baby

g Vanaf 3 jaar
g Maximaal 4 kinderen
g Toestel gemonteerd
op 2 veren

Ka'Yop Mini

KANOPÉ

Elfenhuisjes

J38553®
g Vanaf 2 jaar
g Maximaal 32 kinderen
g Combinatie waarmee
schaalbare speelcircuits
kunnen worden
gecreëerd
g 26 speelactiviteiten
g Inclusief: tal van
grond-activiteiten

Tunnel

Voorbeeld van een
multidynamische combinatie
Gamma IXO
Ka'Yop Dynamisch

Schommelbrug

KA’YOP ONEINDIG VEEL GEHEIMEN IN EN ROND

DE BOOM

Ka’Yop is een toverboom die kinderen en tieners verrast
met tal van dynamische speelactiviteiten. Het onderste
boomgedeelte bevat collaboratieve en inclusieve
speelelementen. Speelpanelen, auditieve speelactviteiten,
een klimnet, bewegende stoelen en draaitoestellen zijn
verdeeld over de 4 structuren.
Het bovenste boomgedeelte, met zijn weelderige groene
bladeren, transformeert de boom in een groene cocon
waarin tal van motorische en sensorische activiteiten
schuilgaan.
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Glijbaan

8

g Vanaf 3 jaar
g Speelse diversiteit
g Talloze activiteiten met een
fysieke uitdaging
g 21 speelactiviteiten
g Maximaal 28 kinderen

g Nieuw speelelement:
toegang langs een
brede, flexibele en
bewegende touwbrug
Schuine ladder
Klimmuur
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Voorbeeld van een
multigenerationele
combinatie

Hoge Kanopé-toren

g Vanaf 2 jaar
g Grote leeftijdsgroep
g 31 speelactiviteiten
g Maximaal 75 kinderen

g Duizelingwekkende
structuur met
spiraalvormige
glijbaan en klimnet
van 6 m hoog

Driedimensionaal net
Multifunctionele
Kanopé-structuur

Dynamische Ka’Yop-boom
g Structuur voor verschillende
leeftijdsgroepen met een
combinatie van fysieke
inspanning en fijne motoriek

Nettunnel

Reuzegrote
spiraalvormige
glijbaan van
6 m hoog

Achteraanzicht

NEEM CONTACT OP
en creëer uw eigen unieke
Ka'Yop combinatie.
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KANOPÉ

TOUWSTRUCTUREN
MET GLIJBAAN

g Vanaf 3 jaar
g Aanpasbare glijbaan: roestvrij
staal of polyethyleen
g Bevordert de fysieke
inspanning

J57011®

Glijbaan van
roestvrij staal

g Compact: maximaal 15 kinderen
g 7 speelactiviteiten

J57012®

g Grote toegelaten capaciteit:
maximaal 48 kinderen
g 18 speelactiviteiten
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Glijbaan van
polyethyleen

