
De wereld 

inspireren 

tot spelen



"Speelterreinen zijn een ideale plek 
voor mijn autistische zoon om te 
ontspannen als hij zich emotioneel voelt. 
Ik weet zeker dat het bij ons in de buurt 
soortgelijke kinderen heeft geholpen.”

"Samen met mijn 
kind face-to-face 
schommelen op 
de duo-schommel 
geeft mij altijd een 
geweldig gevoel."

“Er zijn veel 
kinderen die 
een rolstoel 
gebruiken, dus 
het hebben van 
toegankelijke 
speeltoestellen is 
belangrijk zodat 
ieder kind gelijke 
kansen heeft om 
mee te doen. Dat 
geldt ook voor de 
ouders die mee 
willen genieten.
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Inspirerende verhalen helpen ons 
inspirerende producten te maken.

Inspiratie is een gevoel van enthousiasme dat je van iets of iemand 
krijgt waardoor je tot nieuwe en creatieve ideeën komt. Als je 
geïnspireerd wordt dan kom je in actie of wil je iets bereiken.
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Experts in modulaire speeloplossingen

We hebben een uitgebreid assortiment speeltoestellen: van losstaande 
producten tot modulaire speelsystemen, waar alle kinderen van 
kunnen genieten, ongeacht hun omgeving. Met tal van thema's, 
kleuren en materialen passen onze hoogwaardige speelproducten in 
elke omgeving.
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Het belang van spelen

Spelen is belangrijk voor de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling 
van kinderen, en het zou iets moeten zijn waar elk kind toegang toe 
heeft. Het hebben van speelplaatsen die inclusief en toegankelijk zijn 
voor kinderen van alle leeftijden, met of zonder beperking, zorgt ervoor 
dat elk kind dezelfde kansen heeft.

www.vrienDD.nl              hags.com

7DE KRACHT VAN SPEL



Onze missie is mensen van alle 
leeftijden een geweldige tijd te laten 
beleven, ook als ze een beperking 
hebben. Tegelijkertijd helpen we bij de 
ontwikkeling van essentiële vaardigheden 
die een leven lang meegaan. 

Iedereen 
inspireren om 

samen te spelen

Wij maken 
dingen die jij 

zou willen

Ons DNA 

Als onze filosofie is hoe we denken, dan is 
ons DNA waaruit we zijn opgebouwd. Het 
zijn uitspraken die leidend zijn binnen onze 
organisatie en die deel uitmaken van onze 
merkidentiteit.

De vijf DNA-strengen van HAGS zijn:

• Inclusiviteit 

• Innovatie

• Kwaliteit

• Service

• Duurzaamheid

Wij zijn van mening dat iedereen het 
recht heeft om te spelen en dat alle 
speelplaatsen inclusief en toegankelijk 
moeten zijn voor alle leeftijden, ongeacht 
of ze wel of geen beperking hebben.
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Streven naar 
continue 

verbetering

Gedreven om 
uitmuntende 

service te 
leveren

Zorg voor milieu 
en mensen

Al onze producten worden uitgebreid 
getest voordat ze op de markt komen om 
er zeker van te zijn dat ze veilig en van de 
hoogste kwaliteit zijn.

Het vervaardigen van hoogwaardige 
apparatuur is slechts de helft van 
het verhaal. Het respecteren van de 
omgeving waarin onze kinderen spelen 
en ooit zullen erven, is net zo belangrijk.

Het verzorgen van klanttevredenheid 
gaat over het leveren van tijdige, 
toegankelijke service met integriteit 
en eenvoud, terwijl we aan de 
verwachtingen van onze klant voldoen of 
deze overtreffen.
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Wij laten

DROMEN
uitkomen
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UniPlay

UniPlay inspireert tot fysieke en mentale activiteit. Aantrekkelijke 
speeltuinen die kinderen aanmoedigen om te kijken, te voelen en 
te ontdekken. Die hun interesse opwekt en inzicht geeft in vormen, 
kleuren en schoonheid. Hun lichaam wordt sterker, hun zintuigen 
worden uitgedaagd en hun sociale vaardigheden worden ontwikkeld. 
UniPlay is misschien wel het meest aanpasbare speelsysteem op de 
markt met eindeloze thema-opties. Of je nou hoog of laag wilt bouwen, 
langs een helling of op een heuvel er zijn volop speelmogeljkheden. Wij 
laten u graag de UNIPLAY-opties zien!

www.vrienDD.nl              hags.com

11DE KRACHT VAN SPEL



Stadstuin in Pfullendorf, Duitsland12
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Groenteland, Mjölby, Grönsakslandet, Zweden
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Kledingfabriek Heiner Bessmann GmbH & Co. KG, Marienfeld, Duitsland16
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Sala, Majk, Slowakije
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Prikkel

FANTASIE
de
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UniMini

Een uitgebreide serie speeltoestellen met plateaus en modulaire 
speelcomponenten aangepast voor kinderen onder de zes jaar. Jonge 
kinderen worden gefascineerd en gestimuleerd door eenvoudige 
'ontdekkingen' te doen die oudere kinderen inmiddels gewoon vinden. 
Het UniMini-systeem biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden met een 
groot assortiment onderdelen en speelfuncties die kunnen worden 
gecombineerd om aan uw behoeften te voldoen. Bovendien zorgt het 
gebruik van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en 
minimale onderhoudskosten.
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Fountain Lane, Soham, VK22
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Inclusieve speeltuin met piratenthema, Burgos, Spanje
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Avontuur
WIJ GAAN

op
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NRG

De stijlvolle NRG-productfamilie bestaat uit hindernisparcoursen die 
met hun ontwerp in het oog springen, speels en robuust zijn. Dit 
parcourssysteem daagt kinderen uit om naar de overkant te komen 
door te reiken, te klimmen en te balanceren. Hierdoor verbeterd hun 
coördinatie, de kracht van het boven- en onderlichaam en wordt 
hun core-stability versterkt. De kenmerkende stalen bogen en palen 
vormen een indrukwekkend middelpunt,  dat kinderen aantrekt. 
Kinderen zijn aan het bewegen terwijl ze plezier hebben en met hun 
verbeeldingskracht op avontuur gaan. Afhankelijk van uw ruimte of 
budget kan het NRG-assortiment worden aangepast.
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Maes YR Haul School, Cardiff, Wales
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NET ALS SPELEN

Meetkunde is een
universele taal.
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PlayCubes®

PlayCubes bieden een rijke fysieke, sociale en cognitieve speelwaarde. 
Door de kenmerkende geometrische vormen wordt je uitgenodigd om 
te gaan verkennen en te klimmen. Geleidelijk aan kun je jezelf steeds 
verder uitdagen. De unieke onderdelen binnen deze serie zorgen voor 
nog meer speelwaarde voor kinderen, of het nou gaat om glijden, 
hangen, stuiteren of rusten. Hierdoor zijn de PlayCubes de perfecte 
attractie in elke speeltuin. PlayCubes passen binnen elk plan en/of 
budget vanwege de talloze configuratie-opties en kleuren.
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Lewisburg, Pennsylvania, VS34
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Porto Cristo, Mallorca, Spanje
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INSPIREREND
CREATIEF SPELEN

duurzaam &
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Nature Play

Met hun organische vormen en aardse tinten zijn deze speeltoestellen 
een spannende uitdaging voor alle leeftijden. Door het spelen worden 
kinderen gestimuleerd om te bewegen en leren ze risico's in te 
schatten binnen een natuurlijke omgeving. Het Nature Play-assortiment 
is zeer aantrekkelijk en een mooie aanvulling binnen de groene 
ruimte door zijn natuurlijke uitstraling. De toestellen zijn voornamelijk 
vervaardigd uit Robinia; een houtsoort die geassocieerd wordt met 
eigenschappen als sterk, duurzaam en rotbestendig.
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Aireville Park, Skipton, VK40
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tot grote hoogte stijgen

MET JE

klimvaardigheden
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Net Play

Net Play biedt een hele reeks voordelen. Onze netklimproducten 
bevorderen ruimtelijk inzicht, cognitieve en motorische vaardigheden, 
lichamelijke ontwikkeling en bevorderen het zelfvertrouwen. Je kunt op 
onze netconstructies op veel verschillende manieren klimmen, perfect 
voor een volledige work-out. Hoewel we een geweldig assortiment 
standaardproducten hebben, zijn we ook in staat om volledig op maat 
gemaakte constructies te creëren. Met onze expertise en ervaring zijn 
wij in staat om al uw plannen te verwezenlijken. 
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Lewisburg, Pennsylvania, VS46
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River Gum Sky Walk, Australië
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FASCINERENDE 
WERELD

Voor een

vol spel
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Solos

HAGS Solo-producten zijn op zichzelf staande toestellen die binnen elk 
speelassortiment passen. We bieden een indrukwekkend assortiment 
losstaande speelproducten aan, waaronder: schommels, veer-
,  wip- en draaitoestellen, glijbanen, evenwichtsbalken, kabelbanen 
en klimtoestellen. Al met al, echte speelklassiekers. Of de toestellen 
vrij staan of gegroepeerd, er zijn volop mogelijkheden om op 
het speelterrein een unieke speelwereld te creëren die kinderen 
gewoonweg onweerstaanbaar vinden.

FASCINERENDE 
WERELD
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Titan Draaimolen
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Omega schommel Orbit draaitoestel

Spiral draaitoestel
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Viper touwschommel
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Eldrax glijbaan

Fiets draaitoestel

Mantis kabelbaan

www.vrienDD.nl              hags.com

53DE KRACHT VAN SPEL



Loly klimrek Freestyler schommel

Tango schommelzitje
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Oscar veertoestel

Dragonfly wiptoestel Swingo draaimolen
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Mobilus draaimolen
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Pirouette draaitoestelDNA klimrek
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Multi-Pondo wiptoestel

Spinmee inclusief draaitoestelCary & Bikey veertoestellen
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La Casita speelhuis

Klokkenspel speelpaneelGrote trampoline Bronco veertoestel

Zandtafel
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Duurzaamheidstesten zijn 
een cruciaal onderdeel van 
onze productontwikkeling

Roestbestendig en 
kleurvast

De vrieskou in Scandinavië of de 
hete zon aan de Middellandse 
Zee - onze materialen en 
afwerkingen hebben het allemaal 
doorstaan zonder te roesten of te 
verkleuren.

Gewichtsbelasting

We testen elk product volgens de 
EN1176-normen om er zeker van 
te zijn dat het het gewicht van 
samen spelende kinderen kan 
dragen.

Impacttesten

We testen nieuwe materialen tot 
het breekpunt, om stevigheid, 
duurzaamheid en veiligheid te 
garanderen, zelfs als dat betekent 
dat we bij -20°F erop moeten 
hameren.

Cyclische testen

We willen dat kinderen 
ongestoord kunnen genieten 
van onze toestellen, daarom 
onderwerpen wij het product 
aan verscheidene cyclische 
stresstesten om het zo tot het 
uiterste te drijven.

Vandalismetesten

We testen al onze speeltoestellen 
tot het uiterste om er zeker van te 
zijn dat ze bestand zijn tegen alle 
soorten onverwacht vandalisme.
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Noorse den

Ons grenenhout is afkomstig uit 
Scandinavische bossen, waar de 
bomen langzaam groeien en ze 
een zeer dichte en compacte 
kwaliteit ontwikkelen.

Staal

We gebruiken alleen 
constructiestaal dat veelvuldig 
gebruik en zware schokken 
aankan. Het materiaal ondergaat 
een aantal behandelingen die 
de duurzaamheid en veerkracht 
vergroten.

HPL

HPL heeft een uitstekende 
veerkracht en is visueel 
aantrekkelijk. Omdat het bestand 
is tegen harde kustwinden en 
hoge luchtvochtigheid, is het 
geschikt voor elke omgeving, ook 
langs de kust.

Touw

Klanten kunnen vertrouwen 
op onze kennis op het gebied 
van touw, verbindingsstukken 
en eindstukken om de beste 
oplossing voor hun speelplaats te 
vinden.

PUR

Polyurethaanschuim wordt 
gebruikt voor de zitjes van onze 
wiptoestellen. Er ontstaat een 
buitenlaag tijdens het vormproces. 
Beide delen worden rond een 
metalen constructie gegoten om 
het stevigheid te geven.

Materialen en innovatie 
leveren uitstekende 

kwaliteit met een lage 
impact op het milieu
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De wereld inspireren tot spelen



Raasdorperweg 189A 

1175 KV Lijnden

www.vrienDD.nl

info@vrienDD.nl

Tel. 088-5679900

www.HAGS.com

www.NORNA-playgrounds.com


