
Norna Playgrounds
Ontworpen voor duurzaam en creatief spel



NORNA PLAYGROUNDS is een Scandinavisch service- en productiebedrijf 
dat natuurlijke speeltoestellen en speeltuin-oplossingen ontwerpt, 
produceert en levert. Samen met onze distributeurs zijn onze producten 
over de hele wereld verkrijgbaar. 

NORNA PLAYGROUNDS staat bekend om het maken van speeltoestellen en creatieve natuurlijke speeltuinen, 
die allemaal duurzaam zijn ontworpen en geproduceerd, van de hoogste kwaliteit zijn en een hoge speelwaarde 
hebben.

We richten ons altijd op het investeren in en de ontwikkeling van onze fabriek, nieuwe technieken, processen 
en methoden. Zo zorgen we ervoor dat we de allerbeste producten en oplossingen op de markt kunnen blijven 
leveren.

“De verkoop en aankoop van een NORNA PLAYGROUNDS moet een 
goede en gemakkelijke ervaring zijn.”

Dit is de bedrijfsvisie van NORNA PLAYGROUNDS. Daarom ligt onze focus altijd op de constante ontwikkeling 
van ons Centrum voor Service en Ondersteuning. Als distributeur krijgt u volledige ondersteuning - van 
concept tot levering. Dit is om ervoor te zorgen dat onze distributeurs zich gesteund voelen door professionele 
partners. Wij zijn experts in natuurlijke speeltuinen en staan bekend om onze snelle respons-tijd, vlotte 
levering, enzovoort.

Duurzaamheid

Duurzaamheid zie je terug op alle vlakken binnen NORNA PLAYGROUNDS. Afgezien van FSC®-gecertificeerd 
hout en een FSC®-gecertificeerde fabriek, werken we constant aan het minimaliseren van onze impact op het 
milieu in de hele waardeketen.

Ontworpen voor duurzaam en creatief spel

Ik bedenk het lekker zelf

Alweer een leuke dag in 
de speeltuin

Niet storen aub – ik ben 
aan het groeien

WELKOM BIJ NORNA 
PLAYGROUNDS
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We nodigen u uit 
voor een proces van
co-creatie.

Norna Playgrounds wil graag strategische 
samenwerkingsverbanden aangaan waarin 
we iets nieuws creëren. De kennis en 
inspiratie die we via onze distributeurs en 
samenwerkingspartners opdoen, gebruiken 
we als we onze producten en processen 
ontwikkelen zodat ze zo goed mogelijk aan 
alle eisen en behoeften voldoen. Wij zijn 
echte teamspelers, met inzicht in en respect 
voor onze partners. Wij geloven dat we 
samen het beste resultaat kunnen behalen.

Onze fabriek – uw fabriek
Duurzame innovatie
Speel een rol bij de ontwikkeling van onze 
fabriek en werkwijzen. Onze fabriek uw 
fabriek.

We zijn continu bezig met het ontwikkelen 
van onze processen, productiemethoden 
en duurzaamheid. Dit betekent dat onze 
distributeurs en hun klanten de beste, 
meest effectieve en slimste oplossingen 
gepresenteerd krijgen. Dit heeft onder 
meer geresulteerd in SMART ROBINIA, 
SMART PACKING en de snelste respons- en 
levertijden op de markt.

Als distributeur van NORNA PLAYGROUNDS 
haal je, als het gaat om duurzame 
productie van natuurlijke speeltuinen in 
Robinia hout, een van de beste fabrikanten 
en leveranciers in Europa in huis. 
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Welkom bij VrienDD!
 

Een goede vriend heb je het liefst dicht in de buurt. En dat zij wij dan ook letterlijk en fi guurlijk.

We leveren slimme totaaloplossingen zodat kinderen lekker en veilig binnen- en buiten kunnen spelen.

 

VrienDD analyseert, ontwerpt en richt de buiten- en binnenruimte in en is zeer goed in staat om na oplevering 

deze ook te onderhouden, te beheren en te laten inspecteren. Kortom, van speelplek tot sportplek, van recreëren 

tot werken, van midgetgolf tot multisport, van erfafscheiding tot de groenvoorziening, van fi etsparkeren tot 

overkappingen en van straatmeubilair tot fi tness.

VRIENDD. ALTIJD IN DE BUURT

Edo Gabes 
“Elke locatie, zijn eigen unieke 
oplossing!”

edo@vrienDD.nl
Tel. 06 53 60 95 57

Robert van Mierlo
“Met elkaar creëren we 
unieke plekken met beleving 
en een blijvende positieve 
herinnering!”

robert@vrienDD.nl
Tel. 06 42 65 77 98

Joeri Lemke
“De drijfveer waar we het 
samen voor doen is zonder 
twijfel het streven om de 
klant en de eindgebruiker 

positief te verrassen.”

joeri@vrienDD.nl
Tel. 06 42 65 77 98

Menno Roozendaal
“Spelen, sporten en ontmoeten 
in een prettige omgeving waar 
we ons allemaal thuis voelen, 
iedereen heeft er behoefte 
aan.”

menno@vrienDD.nl
Tel. 06 53 60 96 45

Alexander Adema
‘’Helpen creëren van een 
ontmoetingsplek waar 
eenieder zich op een 
uitdagende en veilige manier 
kan ontwikkelen.’’

alexander@vrienDD.nl
Tel. 06 13 64 87 72

Raasdorperweg 189A 

1175 KV Lijnden

www.vrienDD.nl

info@vrienDD.nl

Tel. 088-5679900
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Om het “wilde” Robinia-bos te 
temmen (met een van ‘s werelds 
hardste houtkernen) vereist kennis, 
wil en een slim systeem. Welkom 
bij SMART ROBINIA®, met al haar 
voordelen:

NORNA PLAYGROUNDS biedt veiligheid en zekerheid voor 

onze distributeurs. Met SMART ROBINIA® hebben we 

een uniek, modulair voorgeboord systeem ontwikkeld 

voor Robinia hout. Dit zorgt er onder meer voor dat onze 

distributeurs en installateurs de onderdelen eenvoudig 

en correct kunnen installeren. Alle producten met een 

productcertificaat van TÜV zijn voorgeboord met SMART 

ROBINIA®. Afgezien van het verzekeren van een correcte 

en veilige montage, verkort dit ook de tijd die nodig is om 

de toestellen in mekaar te zetten.

LEES MEER OVER SMART ROBINIA® IN DE FOLDER.

SMART PACKING
Bij levering van een NORNA 
PLAYGROUNDS speeltuinoplossing 
wordt rekening gehouden met u en 
het milieu.

De manier waarop we onze onderdelen 
verpakken en bezorgen, maakt alles 
gemakkelijk en duurzaam.

• De zending wordt opgesplitst en verpakt in 
kleinere eenheden. Hierdoor kunnen we de 
producten ook op minder goed toegankelijke 
plekken afleveren.

• De speeltuinen kunnen als gewone goederen 
en samen met andere producten worden 
verzonden. Meer in één levering is beter voor 
het milieu.

• Elk afzonderlijk product is duidelijk gemarkeerd 
met een staalband. Dit maakt het gemakkelijk 
om het materiaal op de locatie uit te leggen 
en de installatie wordt hierdoor een stuk 
overzichtelijker.

• • We hebben de hoeveelheid plastic en het 
verpakkingsmateriaal gereduceerd.

Bij NORNA PLAYGROUNDS

staan wij bekend als een ijzersterk team

NORNA PLAYGROUNDS

is het enige bedrijf ter 
wereld dat een modulair 

voorgeboord systeem 
voor Robinia-hout heeft 

ontwikkeld. We noemen het 
SMART ROBINIA®

SMART ROBINIA®  
SMART PACKING
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De touwen

We gebruiken Taifun 
touw / draden, een zeer 
slijtvast product. Het 
bestaat uit een stalen 
kern omhuld door 
nylon.

Staal, beugels en 
schroeven
Voor onze beugels 
en grote stalen 
onderdelen gebruiken 
we voornamelijk 
hoogwaardig roestvrij 
staal, bijv. voor de 
glijbanen, brandweerstang 
en beugels voor schommels 
en kabelbanen. In mindere 
mate gebruiken we ook 
verzinkte componenten. 
De kwaliteit van de 
schroeven is A2 of 
een overeenkomstige 
standaard.

Kies voor duurzaam hout
Speeltoestellen van NORNA PLAYGROUNDS 
worden met de grootste zorg en met duurzame 
materialen ontwikkeld, waardoor ze een zeer 
lange levensduur kunnen hebben.

NORNA PLAYGROUNDS gebruikt voornamelijk 
Robinia-hout voor de toestellen. Daarnaast 
gebruiken we ook Douglas hout en Siberisch 
Lariks. Deze houtsoorten worden doorgaans 
onbehandeld geleverd. Als u een kleur op de 
onderdelen wilt aanbrengen, onze standaard is 
een kastanjekleurige behandeling op waterbasis.

Lange levensduur

Veel houtsoorten hebben een beperkte levensduur zodra ze in 
de grond gaan. Robinia-hout is anders en heeft een levensduur 
tot 32 jaar zodra het in contact komt met de grond.

MATERIALEN

De beste garanties
We geven enkele van de beste garanties in 
de branche. Dit kunnen we doen omdat we 
alleen speeltoestellen van de beste kwaliteit 
produceren. NORNA PLAYGROUNDS biedt onder 
andere 15 jaar garantie tegen beschadiging door 
verrotting en schimmel van Robinia-hout.

WIST JE DAT: 

Robinia heeft een eigen 
natuurlijke afweer die 

zorgt voor een uitstekende 
weerstand tegen verrotting 
en schimmel. Het is daarom 
mogelijk om het gebruik van 

giftige behandelingen volledig 
te vermijden.

Figuur 1 toont de levensduur van de verschillende 
houtsoorten in de grond.
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Robinia-hout heeft een aantal unieke eigen-
schappen

NORNA PLAYGROUNDS ondersteunt de  
duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
VN. Wereldwijde verantwoordelijkheid 
begint lokaal.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn in 2015 
aangenomen en zijn opgesteld als antwoord op de grote 
uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Om 
deze te bereiken is een collectieve inspanning nodig die over 
de landsgrenzen heen gaat van zowel bedrijven, organisaties 
als burgers.

NORNA PLAYGROUNDS richt zich in het bijzonder op 3 van 
deze duurzame ontwikkelingsdoelen 12, 15 en 17. Lees 
meer op www.norna-playgrounds.com

FSC® (Forest Stewardship Council®) is een 
internationaal keurmerkprogramma voor 
duurzaam hout.

Het FSC®-keurmerk bewijst dat het product afkomstig is 
uit duurzaam verbouwde bosgebieden.

• FSC® heeft een breed duurzaamheidsbeleid dat 
doorwerkt in financiële, sociale en milieu-aspecten.

• FSC® zorgt ervoor dat het aantal gekapte bomen niet 
hoger is dan wat het bos op natuurlijke wijze kan 
aanvullen.

• FSC® zorgt ervoor dat zeldzame planten, waterwegen 
en bronnen worden beschermd.

• FSC®-bos zorgt ervoor dat bedreigde dieren veilig zijn 
door hun leefgebied te beschermen tegen houtkap.

• FSC® zorgt ervoor dat een percentage van de totale 
inkomsten uit het bos wordt gebruikt om de lokale 
bevolking te ondersteunen.

• FSC® zorgt ervoor dat bosarbeiders een eerlijk salaris, 
veiligheidsuitrusting en training krijgen.

FSC® & 
DUURZAAMHEID

Draag bij aan  
duurzaamheid en  
verantwoordelijkheid

NORNA PLAYGROUND voelt zich 
verantwoordelijk voor mens, dier en milieu. 
Ons bedrijf en onze strategie zijn gebaseerd 
op duurzame principes. We willen goede 
sociale en ecologische omstandigheden 
voor de mensen met wie we zaken doen. 
NORNA PLAYGROUNDS gebruikt alleen 
FSC®-gemarkeerd hout voor de productie 
van speeltoestellen. NORNA PLAYGROUNDS 
hanteert een breed duurzaamheidsbeleid die 
doorwerkt in financiële, sociale en milieu-
aspecten. Bovendien ondersteunen we de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Naast een lange levensduur als het 
in de grond gaat, staat Robinia hout 
ook bekend om zijn druksterkte, 
treksterkte en buigsterkte.

We hebben veel expertise en ervaring 
met het inkopen van de beste en 
meest duurzame materialen. Robinia-
palen van NORNA PLAYGROUNDS 
bestaan alleen uit kernhout, het 
binnenste deel van de stam.
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Hoge speelwaarde 
voor alle leeftijden. 

Unieke, hoogwaardige 
speeltoestellen die 

inspiratie en creativiteit bij 
kinderen bevorderen. 

Ze zijn nooit uitgespeeld.

Welkom bij duurzaam en 
creatief spel 

Wij ontwerpen en vervaardigen natuurlijke speeltuinen voor de hele wereld, gebaseerd op de behoefte van de 
kinderen om hun verbeeldingskracht, creativiteit en motoriek te stimuleren. Onze speeltoestellen lenen zich 

voor zowel natuurlijk als vrij spel voor alle kinderen, met ontwerpen die duurzaam en veilig zijn.

• SMART ROBINIA® voorgeboord 
systeem, voor eenvoudige en veilige 
installatie.

• Hoge speelwaarde en creatief vrij 
spel.

• Snelle levering.

• Gaat op een natuurlijke manier op in 
de omgeving.

• Duurzame productie met FSC®-
gecertificeerd hout en uit een FSC®-
gecertificeerde fabriek.

• SMART PACKING voor een 
milieuvriendelijke levering.

• Kwaliteitsgarantie en duurzaam 
over de hele linie, van concept tot 
oplevering.

• Lage levensduur kosten.

• Natuurlijke ontwikkeling van stedelijke 
open ruimtes, parken, pleinen en 
instellingen.

Wat vereist is?

Een speeltuin heeft veel verschillende 
gebruikers van alle leeftijden en met 
allerlei verschillende behoeften. Er 
moet voor ieder wat wils zijn en de 
speeltuin moet heel lang zijn hoge 
aantrekkingskracht behouden.

De speelwaarde en aantrekkingskracht 
worden meestal vergroot wanneer 
de speeltoestellen en de speeltuin 
meerdere speelwerelden in een 
buitenruimte kunnen creëren.

WELKOM BIJ NORNA 
PLAYGROUNDS
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NORNA PLAYGROUNDS is er 
om kinderen op natuurlijke, 
creatieve en duurzame wijze 
plezier te bezorgen tijdens het 
opgroeien.

Met het ontwerp van NORNA PLAYGROUNDS 
proberen we constant een duurzame, veilige en 
creatieve ruimte mogelijk te maken waar kinderen 
kunnen opgroeien. Een ruimte waar kinderen (geheel 
natuurlijk) dingen kunnen ontdekken, leren en 
zichzelf uitdagen.

Op de speelplaats vindt veel groei plaats
We houden ook rekening met de ruimte tussen de 
speeltoestellen. Een ruimte waar persoonlijkheden, 
verbeeldingskracht, creativiteit en vriendschappen 
opbloeien.

Ons duurzame assortiment bestaat uit natuurlijke 
en klassieke ontwerpen binnen natuurlijk spel. We 
werken altijd aan nieuwe ontwerpoplossingen. Al 
deze oplossingen delen een hoge speelwaarde, 
waarbij het spel vaak door de spelers wordt bedacht 
en op veel verschillende manieren en vanuit 
veel verschillende invalshoeken kan beginnen en 
ontwikkelen. Uitdagend zonder concessies te doen 
aan de kwaliteit, natuurlijkheid en veiligheid.

8 goede redenen om voor een SMART 
ROBINIA® speeltuin van NORNA 
PLAYROUNDS te kiezen

• Houdt rekening met natuur en milieu.

• Hoge speelwaarde.

• Natuurlijke creativiteit en verbeeldingskracht.

• Lange levensduur.

• Gemakkelijk te onderhouden.

• Gaat op een natuurlijke manier op in de omgeving.

• Mooie afwerking.

• Gegarandeerd correcte installatie, in 
overeenstemming met de speeltuinnorm EN 1176.

NATUURLIJK SPEL 
MAAKT IEDER MENS 

GELUKKIG
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ONTWERPEN VAN 
BUITENRUIMTES 

De speeltoestellen 
zijn zo ontworpen om 

veel verschillende 
gebruiksmogelijkheden 

te creëren en om het 
spelen te stimuleren.

De speeltuin inrichten

Als er een speeltuin moet worden ingericht, zijn er 
enkele belangrijke beslissingen die moeten worden 
genomen.

Wat voor functie moet de speeltuin hebben? Er zijn veel 
opties en de juiste samenstelling en materiaalkeuze kan 
een combinatie van verschillende functies garanderen:

 
 

Planten en terrein
In de ruimte waar de speeltuin moet komen, kun je ook 
overwegen om het terrein aan te passen. Meestal heb je 
overtollige grond die gemakkelijk kan worden gebruikt 
om een heuvel te maken waar de kinderen van zullen 
genieten.

Zones en speelwerelden in de 
ruimte

Met zonneschermen, luifels, hangmatten, en tuinen 
of elementen die de zintuigen prikkelen, kunnen op 
de speelplaats verschillende zones en speelwerelden 
worden gecreëerd. Planten, heggen en schuttingen 
kunnen de speeltuin omsluiten en diverse speelwerelden 
creëren in de buitenruimte.

Speeltoestellen en oplossingen voor 
instellingen, kinderdagverblijven, 
scholen, woningcorporaties, 
openbare ruimtes en parken.
Onze toestellen zijn geschikt voor alle leeftijden, dus 
zowel kinderen als volwassenen kunnen iets uitdagends 
vinden. Er zijn veel toepassingen en combinaties 
mogelijk als je NORNA PLAYGROUNDS gebruikt. Zo kan 
bijvoorbeeld één speelparcours motorisch uitdagend zijn 
maar ook de zintuigen stimuleren. Datzelfde parcours 
kan gebruikt worden als hindernisbaan tijdens de gymles 
of als trainings- en fitnessparcours voor volwassenen.

• klimmen
• evenwicht
• motoriek

• inclusie
• training
• zintuiglijk 
   spel

• zand- en waterspel
• lichaamsbeweging
• rustruimtes
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U vindt de markering SMART ROBINIA® naast de uitrusting die is gemaakt met het unieke 
voorgeboorde systeem van NORNA PLAYGROUNDS. Dit merk is uw garantie dat we een hoog 
niveau van veiligheid kunnen garanderen, eenvoudige installatie, enz. Naast een correcte en 
veilige montage, verkort SMART ROBINIA® de tijd die nodig is om de toestellen te installeren.

NORNA PLAYGROUND gebruikt alleen FSC®-gemarkeerd hout voor de productie van haar 
speeltoestellen. FSC® (Forest Stewardship Council®) is een internationaal keurmerk voor hout 
dat gegarandeerd afkomstig is uit duurzame bosgebieden. NORNA PLAYGROUNDS gebruikt 
alleen FSC®-gecertificeerd hout voor onze productie. De fabriek van NORNA PLAYGROUNDS is 
ook FSC®-gecertificeerd.

Onze zonneschermen zijn UV-gecertificeerd door een geaccrediteerde testorganisatie, conform 
de UV / 801-richtlijnen. UV 801 is een internationaal erkend keurmerk voor coatings en 
weefsels, dat het beschermingsniveau tegen zonlicht aangeeft. De markering houdt rekening 
met het gebruik van de stof. Het getal geeft de zonbeschermingsfactor aan, UPF. Dit certificaat 
garandeert dat u grondig geteste kwaliteitsproducten krijgt met vastgelegde bescherming tegen 
UV-straling.

We hebben het NORNA 100-symbool gemaakt zodat het gemakkelijk is om speeltoestellen te 
vinden met een valhoogte van maximaal 1 meter. Het voordeel van deze producten is dat u 
normaal gesproken geen ander beschermend oppervlak nodig heeft dan een gezonde grasmat. 
De speeltoestellen met het NORNA 100 keurmerk zijn daardoor eenvoudiger en goedkoper te 
installeren.

TÜV (Süd Product Service) is de leider in Europa op het gebied van het testen en certificeren 
van speeltoestellen volgens (Europese norm) EN 1176. Een TÜV-certificaat is dan ook uw 
zekerheid dat de speeltoestellen gemaakt zijn volgens de geldende richtlijnen. Alle producten 
met een productcertificaat van TÜV zijn voorgeboord met SMART ROBINIA®. Ga naar de 
“certificate explorer” op www.tuev.sued.de om te zien of uw distributeur gecertificeerd is.

Toestellen van NORNA PLAYGROUNDS zijn zo ontworpen dat ze 
minimaal voldoen aan de eisen voor een veilige speelplaats zoals 
vastgelegd in EN 1176.
Wanneer je een speeltuin koopt bij NORNA PLAYGROUNDS, krijg je een duurzame speeltuin van de hoogste kwaliteit 
en de beste materialen. Onze natuurlijke speeltuinen zijn voornamelijk gemaakt van Robinia hout gecombineerd met 
hoogwaardig staal. We hebben het voor u gemakkelijk en overzichtelijk gemaakt om onze producten en oplossingen 
te begrijpen. Elk product is gespecificeerd met de bijbehorende certificering en kenmerken. Het merendeel van onze 
toestellen is TÜV-gecertificeerd. Alle producten zijn FSC®-gecertificeerd.

Hieronder vindt u een inleiding tot de certificeringen en markeringen die u onder de producten kunt vinden.

CERTIFICERING EN 
MARKERINGEN
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Welkom bij
NORNACORE

Het basisconcept van NORNA PLAYGROUND 
natuurlijk spel is spelen “zonder regels”, oftew-
el dat kinderen zelf de regels bepalen zonder 
bemoeienis van buitenaf. Concreet betekent dit 
dat we altijd gericht zijn op het ontwerpen van 
speeltoestellen die op zoveel mogelijk manieren 
kunnen worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld 
talloze mogelijkheden voor wat een klimtoren 
of onderdelen van een evenwichtsparcours voor 
een kind zouden kunnen voorstellen.

NORNA CORE vertegenwoordigt de belangrijkste 
producten van NORNA PLAYGROUNDS. Het 
NORNA CORE-assortiment staat vooral bekend om 
de degelijke speeltoestellen die zijn vervaardigd 
uit de beste kwaliteitsmaterialen.

In het NORNA CORE assortiment treft 
u klimtorens, kabelbanen en zand- en 
waterspeeltoestellen aan. Ook vind je hier de 
prachtige en grappige houten figuren en de grote 
evenwichtsparcoursen. Alle primaire producten in 
dit assortiment zijn TÜV-gecertificeerd.

Alle speeltoestellen met een productcertificaat 
van TÜV worden geproduceerd met het 
voorgeboorde SMART ROBINIA®-systeem van 
NORNA PLAYGROUNDS.

Het NORNA CORE-assortiment biedt alles op het 
gebied van:

• Evenwicht, motoriek en klimtoestellen

• Klim- en torensystemen

• Thema’s en houten figuren

• Glijbanen

• Schommels

• Speelhuisjes

• Zand- en waterspeeltoestellen

• Zintuiglijk spel en kruidentuinen

• Kabelbanen en wip-toestellen

• Overkappingen en tuinmeubilair

• Multisport en natuurlijke fitness

NORNA CORE
WELKOM

Kijk op onze website om het hele NORNA CORE-assortiment te zien:
https://norna-playgrounds.com/norna-core
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Er zijn veel 
combinatiemogelijkheden met 

een hoge speelwaarde

ALLE TÜV-gecertificeerde 
speeltoestellen van 
NORNA CORE zijn 

voorgeboord met SMART 
ROBINIA®. Dit betekent: 
veilige en gemakkelijke 

installatie.

NORNA CORE
WELKOM



LE20518 LE20521LE20593
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NORNA CORE
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMTOESTELLEN

De Robinia balkbrug is een 
van de populairste producten 
waar evenwicht en motoriek 

samenkomen

LE20500



LE20964 LE20538

LE20920
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NORNA CORE
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMTOESTELLEN

Evenwicht, motoriek en 
klimtoestellen voor iedereen

De individuele onderdelen zijn bedoeld voor verschillende 
leeftijdsgroepen, zodat alle kinderen worden uitgedaagd. 
We hebben klim- en evenwichtsparcoursen geleverd 
aan scholen, waar ze worden gebruikt om de motoriek 
te stimuleren of als hindernisbaan tijdens de gymles. 
Evenwichtstoestellen uit het NORNA CORE-assortiment 
worden ook ontworpen voor de openbare buitenruimte, 
waar ze worden geïntegreerd in het bestaande landschap 
en de ene keer als speeltuin en de andere keer als trimbaan 
worden gebruikt.

Evenwicht, motoriek en klimsystemen



16

NORNA CORE
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMSYSTEMEN

Natuurlijk spelen in een 
duurzaam en tijdloos design

Er zijn veel verschillende 
soorten toestellen en 

combinatiemogelijkheden, 
zodat u uw eigen unieke 

speeltuin kunt ontwerpen en 
samenstellen.



LE20542

LE20517

LE20532

LE20534

LE20529LE20966

LE20513

LE20500

LE20522

LE20528 / LE20520
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NORNA CORE
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMSYSTEMEN



LE20406
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Hier vindt u de meest 
geliefde klimtoestellen

NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS 

De klimsystemen 
van NORNA 

PLAYGROUNDS bieden 
veel mogelijkheden 
voor samenspel. De 
klimtorens zijn elke 

keer weer een succes. 



LE20420

LE20397

LE20414

LE20390

LE20400 LE20406 
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NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS       

Klimsystemen

We vinden het belangrijk dat onze Klimsystemen zowel de motoriek als de speellust uitdagen en stimuleren. 
De Klimsystemen nodigen uit tot spelen waarbij de fantasie en lichaamsbeweging worden gestimuleerd. 
Ons assortiment klimtoestellen is gemaakt van duurzame materialen die zorgen voor lage onderhoudskosten.
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NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS

Een plek waar je groeit bij iedere 
uitdaging die je aangaat. 

Uren speelplezier voor iedereen.

LE 20394

Klimtorens 
gecombineerd met een 
evenwichtsparcours zijn 
onze grootste bestsellers



LE20410 LE20408 

LE20404 LE20416 

LE20413 NOR19-019 
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NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS       

Klimsystemen
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NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS       

Genoeg manieren om je krachten 
te meten

Speeltorens met stalen 
ringen verbinden de 

verschillende toestellen.
Een hele uitdaging om 

van de ene naar de 
andere rekstok te komen.



NOR18-130

LE20852

LE20850

LE20850

LE20937

LE20722

LE20939 

LE20853
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NORNA CORE
KLIMSYSTEMEN EN 

SPEELTORENS       

Speeltorens

Hoge, indrukwekkende torens met glijpalen, een brandweerstang, touwladder 
en net. De klimtoren is een apart systeem dat kan worden aangepast aan het 
gewenste type spel. De klimsystemen en torens kunnen worden gecombineerd, 
voor elk project is er een unieke oplossing. De vloer kan op iedere gewenste 
hoogte worden aangepast. Ze kunnen ook met glijbaan worden geleverd.



LE20910

LE43504

LE43509

LE43604

LE20475
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NORNA CORE THEME

THEMA’S EN HOUTEN FIGUREN



LE20460

LE20958

LE20544

LE20460 - LE20462
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NORNA CORE THEME

THEMA’S EN HOUTEN FIGUREN

Thema’s en houten figuren

NORNA TEMALEG toestellen zijn ontwikkeld voor rollenspel. Wij hebben de meest geliefde themaspeeltoestellen 
ontwikkeld, zoals een vuurtoren, schip en kasteel. Een bijzonder item is de avonturenstoel (LE20544) die dienst doet als 
verzamelpunt voor de tien boomstam krukjes. Het is een leuke manier om zo verhalen en avonturen te integreren in de 
speeltuin.

Climbing tower
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NORNA CORE

GLIJBANEN

“nog één keer” is de beste 
aanbeveling die je kan krijgen 

Al onze glijbanen zijn van 
hoge kwaliteit en hebben een 

tijdloos design dat zowel in 
een natuurlijke als stedelijke 
omgeving past. Een rondje op 

de glijbaan zorgt altijd voor 
veel vreugde en plezier.
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NORNA CORE

GLIJBANEN

Glijbanen

We hebben veel verschillende glijbanen. We kunnen veel creatieve voorstellen 
doen voor waar en hoe de glijbanen het beste kunnen worden geplaatst, 
afhankelijk van de indeling en de keuze van het toestel.

De glijbanen zijn verkrijgbaar in veel verschillende lengtes en kunnen worden 
aangepast aan het terrein en de ondergrond – we monteren op heuvels of aan 
onze klimtorens en speelhuizen vast. 

Roestvrijstalen glijbaan tot de grond       Roestvrijstalen glijbaan met golf       

Roestvrijstalen glijbaan met golf

Roestvrijstalen glijbaan met veiligheidsbeugel 

Roestvrijstalen glijbaan met tunnel
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NORNA CORE
SCHOMMELS

Een speeltuin 
is niet compleet 

zonder schommel.
Het meest geliefde 

speeltoestel

Schommelen is niet alleen 
leuk om te doen voor 

kinderen. Schommelen 
versterkt ook het 

evenwichtsgevoel en 
stimuleert beweging. NORNA 

PLAYGROUNDS heeft veel 
verschillende schommels in 

het assortiment. 



LE20254LE20152

LE20270

LE20148

LE20150

LE20230LE20201

LE20250

LE26133
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NORNA CORE
SCHOMMELS

Schommels

NORNA PLAYGROUNDS heeft veel soorten schommels. Hier volgt een selectie 
van de populairste items. De schommels zijn op vele manieren te combineren, 
met bandschommels, veiligheidszitjes, babyschommels en vogelnest-schommels. 



LE20100
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NORNA CORE
SPEELHUISJES

Speelhuisjes en zand verhogen de
creativiteit. Ze stimuleren de 

verbeeldingskracht en zo ontstaan 
grootse ideeën bij kinderen.

Het Gallische huis
Het Gallische Robinia-speelhuis is erg 
geliefd en een kleine groep van huisjes 
bij elkaar zorgt voor een heerlijke kamp-
sfeer.

Het huis staat iets boven de grond, met 
een trapje aan de voorzijde. Een ruim 
speelhuis voor alle leeftijden.



LE20094

LE20110

LE20097

LE20100

LE20001

LE20096 LE20092

 LE20109

LE20098

LE20453
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NORNA CORE
SPEELHUISJES

Speelhuisjes
NORNA PLAYGROUNDS heeft speelhuisjes in veel verschillende soorten 
en maten. Voor de jongere en iets oudere kinderen is een zandbak met 
speelhuisje het natuurlijke middelpunt van hun spel. Het Gallische Huis 
(LE20100) is heel populair.

“House on a Hill” (LE20109) is ook een veelgevraagd en grondig getest toestel. 
De kinderen zullen een natuurlijke drang hebben om hogerop te komen. 
De ingangen zijn gemaakt van boomstronken op een helling, zodat kleine 
avonturiers meteen ook hun evenwicht kunnen testen. Aan één kant is een 
uitdagende glijbaan gemonteerd – een goed voorbeeld van een speeltoestel 
met een hoge speelwaarde.

In de speelhuisjes kunnen tafels, banken en planken worden geplaatst maar ze 
kunnen ook aangevuld worden met een buitenkeuken, benzinepomp of een 
wasstraat.

Speelhuisjes en zand verhogen de
creativiteit. Ze stimuleren de 

verbeeldingskracht en zo ontstaan 
grootse ideeën bij kinderen.
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NORNA CORE

ZAND- EN WATERSPEL

De zandbakken stimuleren, 
samen met andere 
speeltoestellen, de 

onderlinge samenwerking 
en geeft ruimte aan een 
andere bezigheid in de 

speeltuin. 

Kinderen ervaren de elementen 
- zand en water. Ruimte om te 

bouwen



LE20896

LE20878

LE20954 T9734 LE20894

LE 20510 - LE20511 - P2013 - S4218 - LE20096 - LE20878

LE20898
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NORNA CORE

ZAND- EN WATERSPEL

Zand is prachtig materiaal

Je kan er al kanten mee op. Je kunt ermee bouwen, je kunt het vormgeven 
en jezelf erin onderdompelen op een manier die al je zintuigen prikkelt. In 
combinatie met water biedt zand nog veel meer mogelijkheden om je fantasie 
en zintuigen te activeren.

Er zijn veel opties om elementen aan de zandbak toe te voegen, die ieder 
verschillende speelwerelden creëren. Zandtafels, speeloppervlakken of 
zandplaten om op te bouwen of te eten zijn erg geliefd.

Zonneschermen zijn een flexibele oplossing wanneer u schaduw wilt voor de 
zandbak. NORNA PLAYGROUND heeft een groot assortiment zonneschermen in 
verschillende maten, die elders in deze catalogus worden gepresenteerd.

The sandbox area



H-HUSET

Ikke forstyrre...  
jeg vokser 
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NORNA CORE

ZAND- EN WATERSPEL

Zand en water zorgen 
altijd voor een hoop 
hilariteit bij kinderen

Een grote keuze aan 
verschillende toestellen en 
accessoires om waterspel in 
de speeltuin te integreren.

Alles van waterkanalen tot 
tonnen en waterstations.



LE20502

LE20495

LE20424

Z11003

LE20503 LE20421 
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NORNA CORE

ZAND- EN WATERSPEL

Kinderen zijn dol op water

Water zorgt ervoor dat kinderen gaan experimenteren. Het varen met kleine 
bootjes of het volgen van andere drijvende dingen die zich in de watergoten 
voortbewegen, is een bron van groot plezier voor de kleintjes.
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NORNA CORE & BASIC
ZINTUIGLIJK SPEL EN 

KRUIDENTUINEN 

Prikkel je 5 zintuigen 
met kruidentuinen en 

plantenbakken. Er groeit 
een boel op de speelplaats 

Zintuiglijk spel en 
kruidentuinen

Onze zintuiglijke spelproducten zijn 
gericht op het stimuleren van de
het zicht, de reuk en het gehoor 
van kinderen. Zintuigen die rustige 
activiteiten en interactie stimuleren. 
Onze producten kunnen afzonderlijk 
of in combinatie met anderen 
worden gebruikt om buiten een 
oase van rust te creëren. 

Ruimte om je te verliezen 
en op  avontuur te gaan 

in een wereld waar 
kruiden, bloemen en 

nuttige planten deel van 
uitmaken.



Z52592 LE20608

N5012

LE20610

LE20600

N5014 LE20066 

N5010
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Alle zintuigen geactiveerd

Het gemeenschappelijke element van alle zintuiglijke speelproducten is dat 
ze kleine ruimtes in de speeltuin creëren. De plantenbakken bieden een 
overvloed aan speelmogelijkheden, ze zijn leuk en leerzaam. Volg bijvoorbeeld 
de seizoenen, ga op gezette tijden bepaalde activiteiten doen en maak daar een 
traditie van. Hier vind je een grote selectie, inclusief windgong, kruidentuin, 
zintuiglijke muren met verschillende inkepingen, pergola en muren van houten 
palen of rio-net.

NORNA CORE & BASIC
ZINTUIGLIJK SPEL EN 

KRUIDENTUINEN 

BloembakkenKruidentuin
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NORNA CORE
KABELBANEN EN 
WIPTOESTELLEN

LE20529

Een hele uitdaging als je voeten 
de grond verlaten en je op volle 

kracht vooruit gaat

Kabelbanen zijn erg 
geliefd als je een 

speeltuin wilt ontwerpen 
voor “de oudere” 

kinderen. Wiptoestellen 
zijn er voor iedereen en in 
veel spannende variaties.



LE20942

LE20434 - LE20433 - Z11169

LE20531

LE20118

LE20434 LE20581

LE20285

LE20290
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NORNA CORE
KABELBANEN EN 
WIPTOESTELLEN

Kabelbanen en wiptoestellen

We hebben kabelbanen met lengtes van 20, 30 en 40 meter. De kabelbanen zijn 
gemaakt van Robinia-hout en de startplateaus zijn van lariks. De kabelbanen zijn 
geweldig voor lichaamsbeweging, evenwicht, vreugde en plezier.

Er zijn verschillende wiptoestellen. Met ons veersysteem hebben we vele leuke, 
uitdagende en originele toestellen gemaakt die iets verder gaan dan de goede, 
klassieke wip die we allemaal kennen.



LE20090 LE20113 LE20070

LE20104 LE20103
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NORNA PLAYGROUNDS
OVERKAPPINGEN EN 

TUINMEUBILAIR

Met een overkapping kunt je 
het hele jaar door genieten van 
activiteiten in de natuur
Barbecuehutten, overkappingen, banken en 
tafels

Overkappingen zijn ontmoetingsplaatsen in de buitenlucht die samenzijn, 
leren en spelen bevorderen. De hutten zijn er in verschillende maten en met 
verschillende functies.

Bijvoorbeeld een:
• Barbecuehut

• Overkapping voor houtwerk

• Lunchopvang

• Of gereedschapsschuur of misschien een podium. 

Scholen houden steeds vaker lessen buiten, zoals 
techniek. Daarom hebben we een schooltafel met  
banken gemaakt van Robinia hout / lariks. 



LE20892

LE20118 LE20890 LE20889
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NORNA PLAYGROUNDS
OVERKAPPINGEN EN 

TUINMEUBILAIR

De verschillende 
onderkomens kunnen 

diverse functies hebben. 
In combinatie met 

plantenbakken en tafelsets 
creëert u de ultieme 

buitenruimte. 

LE 20112 wood work shelter LE20113 sides



LE30142

LE30160

N4016

N4014

N4010
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NORNA PLAYGROUNDS
NATUURLIJKE FITNESS

Multisport
Er zijn veel verschillende speelvelden, b.v. voor voetbal, handbal, basketbal, 
volleybal en hockey. NORNA PLAYGROUNDS bouwt deze met gebruik van lariks, 
spar hout, gecoate multiplex platen of staal.

Alle speeltoestellen in de sport “N-serie” zijn in de maten 210 x 130 cm. Ze 
bieden uitdaging en spelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden.

Dennenhout

Lariks hout

Robinia – gecoate multiplex 



FN15114

FN15100

FN15104

FN15112

FN15110

FN15120

NOR18-106
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NORNA PLAYGROUNDS
NATUURLIJKE FITNESS

Natuurlijke fitness

Natuurlijke fitness verwijst naar fitness in de open lucht. Onze toestellen passen 
perfect in bossen en parken, door hun geweldige en natuurlijke uitstraling. De 
toestellen kunnen langs hardlooppaden worden geplaatst of als verzameling in 
een activiteitengebied. Hoe je de natuurlijke fitnesstoestellen ook integreert, er 
is volop gelegenheid om het hele lichaam te activeren en te versterken.

Fitnessparcours buiten

Een fantastische aanwinst voor elk park, speelterrein of bos. Een heerlijke 
uitdaging voor een actieve dag. Geef kinderen en volwassenen de kans om 
spelenderwijs fit te worden.
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Welkom bij NORNA 
BASIC

Het NORNA BASIC-assortiment bestaat uit een lange lijst aan Evenwichts- en 
klimtoestellen. Achter alle toestellen in het NORNA BASIC-assortiment zit een duidelijk 
concept. De valhoogte is niet meer dan 1 meter - daarom is er meestal geen ander 
beschermend oppervlak nodig dan een gezonde grasmat. Bovendien is al het materiaal 
voorgeboord met ons unieke SMART ROBINIA® voorgeboorde systeem.

En net als de rest van de producten van NORNA PLAYGROUNDS, zijn de speeltoestellen in 
het NORNA BASIC-assortiment gemaakt van FSC®-gecertificeerd Robinia-hout.

NORNA BASIC bestaat uit:

• Evenwicht, motoriek en klimtoestellen 

• Hangmatten en speciale behoeften

Kijk op: https://norna-playgrounds.com/norna-basic om de volledige selectie van het 
NORNA BASIC-assortiment te zien. 

NORNA BASIC
WELKOM

De natuurlijke speeltoestellen in het 
NORNA BASIC-assortiment bestaan 
uit evenwichts- en klimtoestellen die 
allemaal zijn gemaakt met ons SMART 
ROBINIA® voorgeboorde systeem. Dit 
zorgt voor een snelle, probleemloze 
installatie. 
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Toestellen uit het NORNA BASIC-
assortiment worden vaak 

gecombineerd met klimtorens uit 
het NORNA CORE assortiment

Voetje van de 
vloer is een hele 

uitdaging

De toestellen uit de NORNA 
BASIC serie hebben een 

valhoogte van minder dan 
1 meter. Ze kunnen daarom 

direct op een gezonde grasmat 
worden geplaatst zonder extra 

beschermend oppervlak. Zo 
bespaar je tijd en geld.

NORNA BASIC
WELKOM



N3222 N3240 N3210

N3112 N3114 N3420

46

NORNA BASIC
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMSYSTEMEN        

Leuk evenwichtsspel 
voor iedereen



N9020

N3120 N3230 N3410

N3118

N9022
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NORNA BASIC
EVENWICHT, MOTORIEK EN 

KLIMSYSTEMEN        

Evenwicht, motoriek en 
klimspelletjes
Alle toestellen in het NORNA BASIC-assortiment zijn gemaakt van FSC®-
gecertificeerd Robinia hout. De producten in dit assortiment behoren tot onze 
absolute bestsellers. Onze parcoursen, zoals het “8-cijferige parcours” (N9022), 
bieden onze klanten echt waar voor hun geld. 



der findes mange mulighe-
der for at kombinere NOR-
NA BASICs motorik og ba-

lanceredskaber 
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NORNA BASIC
HANGMATTEN EN SPECIALE 

BEHOEFTEN

Hangmatten

Onze zeemanshangmatten zijn uniek, 
omdat het ontwerp extra aandacht 
heeft voor de veiligheid.

De hangmatten zijn los te 
gebruiken, maar kunnen ook 
perfect gecombineerd worden met 
zonneschermen.

Creëer veel ruimtes in de 
speeltuin die  verschillende 

behoeften vervullen

De populaire katoenen 
hangmatten van NORNA 

PLAYGROUNDS zijn 
duurzaam, biologisch en van 

hoge kwaliteit. De zachte 
stof prikkelt de zintuigen.



H5042

A8030

LE20914

T8728

T8728
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Evenwicht en een goede sfeer

Hangmatten zijn altijd een populair element op de speelplaats. Hangmatten worden voor verschillende doeleinden 
gebruikt. Wil je een ruimte creëren waar kinderen gezellig samenkomen om te ontspannen, dan zijn de 
hangmatsystemen erg geliefd.

Of wil je liever een duikelzone voor meer fysiek spel? Dan kun je beter een paar hangmatten op enige afstand van 
mekaar ophangen, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. De extreem sterke en duurzame Taifun hangmat 
(LE20914) wordt het meest gebruikt voor speelplaatsen op scholen. Bij het gebruik in speeltuinen zorgen hangmatten 
voor een mooi samenspel met de andere toestellen en kunnen gemakkelijk uitgebreid worden. Zo creëer je eenvoudig 
zones die geschikt zijn voor diverse doeleinden.

NORNA BASIC
HANGMATTEN EN SPECIALE 

BEHOEFTEN

Zandtafel voor rolstoelgebruikers



T8750N9030
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Alle zonneschermen van NORNA PLAYGROUNDS zijn getest en goedgekeurde 
kwaliteitsproducten, die al jaren met groot succes worden gebruikt op scholen en 
instellingen in heel Europa. Het assortiment biedt een flexibel zonneschermsysteem met 
veel verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld voor stiltezones met hangmatten, zintuiglijke 
tuinen en zandbakken. NORNA SUN SHADES is een flexibele oplossing waarmee u de 
zonwering gemakkelijk naar behoefte kunt verplaatsen.

• Onze zonneschermen zijn UV-gecertificeerd conform de UV-801 certificering.

• Polyester heeft een UV-waarde van 80, die beschermt tegen 98% van de zonnestralen.

• HPDE heeft een UV-waarde van 10, die beschermt tegen 90% van de zonnestralen.

Kijk op onze website: https://norna-playgrounds.com/norna-solsejl voor het complete 
assortiment NORNA SUN SHADES, inclusief ons uitgebreide assortiment zonneschermen 
en grote zonweringsystemen.  

Welkom bij  
NORNA SUN SHADES

NORNA SUN SHADES
WELKOM
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S4224-i T9784

NORNA SUN SHADES
WELKOM

Een betrouwbare en veilige 
keuze voor uw speeltuin 

NORNA SUN SHADES
creëert een veilige en 

gezellige sfeer in en rond 
de zandbakken, zithoeken 

en stiltezones. Een flexibele 
oplossing om de zon te 

weren.

T8733
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ZONNESCHERMEN 
EN SYSTEMEN

Sun shade HPDESun shade POLYESTER

NORNA PLAYGROUNDS heeft een groot aantal standaard zonnescherm-maten op voorraad. 
Dit betekent dat we de zonneschermen dezelfde dag nog naar u kunnen verzenden. 
Zonneschermen van NORNA PLAYGROUNDS zijn gemaakt van twee verschillende soorten 
materiaal:

Polyester - 99% waterdicht
200 gr / m2

De zonneschermen van polyester zijn gebroken-wit. Het 
polyester zonnescherm is nauw geweven en behandeld om 
een minimale penetratie van de UV-stralen van de zon te 
garanderen. Dit geeft natuurlijk als bijkomend voordeel dat 
je langer buiten kunt zitten en van het weer kunt genieten 
zonder je zorgen te maken over de UV-straling.

• Het scherm is 99% waterdicht en moet daarom altijd licht 
schuin geplaatst worden zodat het water kan weglopen.

• De polyester zonnekap is UV801 gecertificeerd en heeft
Een beschermingsfactor van UPF 80+.

Dit betekent dat het zonnescherm 98% van de gevaarlijke 
UV-stralen weert.

HDPE - Geknoopte zonneschermen: 
320 gr / m2 - zeer duurzaam

HDPE-zonneschermen worden ook wel Australische 
zonneschermen genoemd. Dit komt omdat dit type 
zonnescherm voor het eerst werd gebruikt in de extreme 
hitte van Australië. Het zonnescherm werd aangepast aan 
de omgeving.

• Het HDPE zonnescherm is gemaakt van geknoopt 
materiaal, waardoor er veel water door de zonnekap kan 
druppelen.

• Kleinere hoeveelheden water zullen echter van het doek 
aflopen, dus vergeet niet om deze ook licht scheef te 
plaatsen. De HDPE-schermen zijn gecertificeerd volgens UV-
801 en hebben een beschermingsfactor van UPF 10+. Dit 
betekent dat het scherm 90% van de gevaarlijke UV-stralen 
weert.

NORNA PLAYGROUNDS heeft
een grote selectie verschillende 

zonweringsoplossingen

Best 
verkocht



S4244 -i   S4246-i  S4226-i
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ZONNESCHERMEN 
EN SYSTEMEN

Veel zonneschermen zijn 
modulair op te zetten. 
Zo kan de zonwering 
gemakkelijk worden 

geregeld. Ze zijn snel en 
gemakkelijk op te zetten 

en te verwijderen. 

Indien een zonnescherm wordt besteld 
met - i = inclusief:  dan wordt de 

beugelset meegeleverd voor montage. 
(inclusief touwklemmen, schroeven, 

oogbouten en touwen).

Een veilige keuze

Het is inmiddels algemeen bekend dat zonnestralen 
schadelijk kunnen zijn. Met name rond het middaguur 
moeten kinderen de schaduw opzoeken - ook in de 
speeltuin.

Onze zonneschermen zijn getest en gecertificeerd door 
een geaccrediteerde testorganisatie om te voldoen aan de 
nieuwe internationale UV-801-standaard.

Met zonneschermen kunt u overal waar de kinderen 
spelen voor zonwering zorgen. Bovendien is het een 
flexibele oplossing omdat de zonneschermen indien nodig 
gemakkelijk kunnen worden verplaatst. 
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ZONNESCHERMEN 

OP MAAT 

HDPE, bij windkracht 7 en hoger.

Polyester, bij windkracht 5 en hoger.

Zonneschermen op maat, bij 
windkracht 5 en hoger.

Zonneschermen op 
maat 

NORNA PLAYGROUNDS verzorgt ook op maat gemaakte 
zonneschermen. 

In veel gevallen geven onze klanten de voorkeur aan een 
oplossing die precies bij hun omgeving past. Wij leveren op 
maat gemaakte zonneschermen gemaakt van dezelfde twee 
materialen als onze standaard zonneschermen. 

Op maat gemaakte 
zonneschermen kunnen 
in iedere gewenste vorm 
worden gemaakt 

Wat betreft de zonnescherm-maten: 
Over het algemeen kunnen zonneschermen in elke 
maat worden geproduceerd. Hele grote schermen zijn 
echter moeilijk op te hangen en je moet ook rekening 
houden met de windkracht. We raden daarom aan om 
de zonneschermen niet groter dan 20 m2 te maken. 
Zijkanten kunnen ook niet langer dan 5 m zijn. Indien u een 
oppervlakte groter dan 20 m2 wilt bedekken, raden wij u 
aan om meerdere kleinere zonneschermen te combineren. 

Aanbevelingen van 
NORNA PLAYGROUNDS 
betreffende 
zonneschermen en 
windkracht: 

Zonneschermen zijn heel gemakkelijk in gebruik. We raden u 
aan om ze ‘s avonds en als het waait binnen te halen. 

Het is verstandig en gemakkelijke om iedere dag even de 
windkracht in uw omgeving te controleren.

Voor het verwijderen van de 
zonneschermen adviseren wij 

het volgende:

Onze zonneschermen worden 
naar wens op maat gemaakt.

Het combineren van 
verschillende kleine schermen 

is echter vaak voldoende zonder 
dat er op maat gemaakte 

schermen nodig zijn.



T8750

T8707 T9782
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ZONNESCHERMEN 

EN SYSTEMEN

De zonneschermhut is 
een gewild product voor 
schaduw en beschutting. 
Het doek kan eenvoudig 

en snel om de paal worden 
gevouwen, waardoor er 

ruimte vrij komt voor 
andere doeleinden.

Met NORNA SUN SHADES
zijn er tal van 

combinatiemogelijkheden dankzij 
het flexibele systeem



Beweging en welzijn 
aanmoedigen

56
NORNA  ARC



Geschikt voor alle leeftijden
Wij zijn van mening dat er geen 
leeftijdsgrenzen mogen zijn als het om 
spelen gaat.

Alhoewel er leeftijdscategorieën worden aangegeven om 
veiligheidsredenen of uit voorzorg, is de hele NORNA ARC-
serie:
• Ontworpen zodat iedereen ervan kan genieten
• Gemaakt om te ontdekken. Elk speeltoestel geeft 

kinderen verschillende mogelijkheden om ergens 
omhoog, omheen of overheen te klimmen.

• Geweldig voor volwassenen om kinderen te helpen leren 
en zich te ontwikkelen

• Gemaakt voor kinderen en volwassenen om samen te 
spelen en plezier te hebben

Beweging en welzijn 
aanmoedigen
We begrijpen dat lichaamsbeweging 
belangrijk is voor zowel de mentale als 
fysieke gezondheid.

De NORNA ARC-serie biedt de mogelijkheid tot voldoende 
beweging tijdens het spelen. Producten uit het NORNA-
assortiment:
• Are fun and helps build strength through twisting, 

turning, swinging, climbing and many other forms of play
• Encourages children to assess risk which helps build 

confidence
• Is ideal for cognitive development through problem 

solving, use of skill and knowledge

Wist je dat?
Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
moeten kinderen dagelijks 
minstens 60 minuten matige tot 
zware lichamelijke inspanning 
verrichten.

57
KENMERKEN EN 

VOORDELEN
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Waarom gebruiken we 
Robinia?
Robinia-hout heeft een aantal unieke 
eigenschappen. Robinia-palen van NORNA 
PLAYGROUNDS bestaan alleen uit kernhout, 
het binnenste deel van de stam.

Robina-hout heeft onze voorkeur want het:
• Gaat een leven lang mee
• Is bestand tegen houtrot
• Heeft een lage CO2-voetafdruk - geproduceerd op 

plantages
• Heeft een hoge drukweerstand
• Kan een hoge belasting verdragen
• Heeft een natuurlijke uitstraling

Duurzaam Gebouwd 
Veel houtsoorten hebben een beperkte 
levensduur zodra ze in contact komen met 
de grond.

Robinia-hout is anders, het heeft een levensduur van 
maximaal 32 jaar zodra het in contact komt met de grond.

Wist je dat?
Een Robinia-boom heeft zijn 
eigen natuurlijke afweer die het 
beschermt tegen houtrot.

Dit betekent dat een toxische 
behandeling kan worden 
vermeden.

KENMERKEN EN 
VOORDELEN
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Vrije val hoogte 
EN 1176

Aanbevolen leeftijd

m2

Valruimte
EN 1176

Benodigde ruimte

Montagetijd ToegankelijkAantal gebruikers

Verankering: CC  Gegoten op zijn 
     plaats
     OM Boven de grond
Voor meer informatie en 
mogelijkheden kijk op onze website

 CC  Gegoten op 

zijn plaats
 OM   Boven de grond

Twee materialen versterken 
mekaar
Staal en Robinia-hout zijn beiden zeer 
sterke materialen die een leven lang 
meegaan. 

De verschillende eigenschappen van de twee materialen 
maken ze tot een ideale combinatie in een enkele 
constructie en tegelijkertijd mooi om te zien. Het past 
perfect in een stedelijke of natuurlijke speelomgeving.

Het handgemaakte natuurlijke Robinia-hout samen met 
het grijze roestvrij staal resulteert in een rustieke moderne 
industriële stijl die architecten en landschapsontwerpers 
aanspreekt.

Stalen voeten op onze 
ARC-serie
Deze serie wordt geleverd met stalen 
poten, waardoor uw product langer 
meegaat.

De stalen poten houden het hout boven de grond en zetten 
de speeltoestellen in elkaar.

• Beschermt tegen rotting bij contact met de grond.
• Voorkomt dat het hout beschadigd raakt door 

maaimachines.

Grote garanties voor 
gemoedsrust 
Op al onze producten zitten uitstekende 
garanties en biedt u extra gemoedsrust. 

Dit kunnen we doen omdat we alleen speeltoestellen van 
de beste kwaliteit produceren. Op Robinia hout zit 15 jaar 
garantie op beschadiging door verrotting en schimmel.

KENMERKEN EN 
VOORDELEN
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KENMERKEN EN 

VOORDELEN

SMART ROBINIA® 
NORNA PLAYGROUNDS heeft jarenlang 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het 
voorgeboorde systeem SMART ROBINIA®.

Ze zijn het enige bedrijf op de markt met een uniek modulair 
voorgeboord systeem voor ROBINIA® hout.

Bij het SMART ROBINIA®-systeem:

• Zijn alle gaten voorgeboord en de beugels aangebracht – 
dit zorgt altijd voor een juiste en veilige montage.

• Is elke paal gemarkeerd voor gemakkelijke herkenning – 
dit versnelt de installatie.

• SMART ROBINIA + Stalen poten = eenvoudig te vervangen 
zonder de grond in te gaan. Dit maakt ook het vervangen 
van de touwen een stuk eenvoudiger.

• Nieuwe voorgeboorde palen kunnen binnen 4 weken 
geleverd worden.
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MAAK KENNIS MET 

NORNA  ARC

De oorsprong van NORNA ARC
NORNA PLAYGROUNDS heeft samen met 
architect John Hansen een geheel nieuwe serie 
speeltoestellen ontwikkelt.

Na een aantal jaren van ontwerpen en ontwikkelen, was de 
NORNA ARC-serie geboren. De visie achter de NORNA ARC 
speeltoestellen:

• Een eenvoudig ontwerp te creëren dat elegant en sterk is
• Dat het gemakkelijk te installeren is op de ondergrond
• Een gedetailleerd ontwerp te creëren dat erop veel 

speelwaarde en verschillende niveaus van uitdaging bied
• Veel toegangspunten in te bouwen zodat het kan worden 

gebruikt door kinderen van verschillende leeftijden

Natuurlijke speellandschappen
NORNA ARC inspireert je om prachtige 
natuurlijke speelwerelden te creëren.

U kunt bijzondere speelruimtes voor kinderen creëren 
waarin ze zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken.

• Prikkel de verbeelding van kinderen
• Laat kinderen met uiteenlopende talenten en 

vaardigheden in contact komen met de natuur
• Verbeter de zintuiglijke speelervaring door gebruik van 

verschillende soorten materialen
• Eindeloze mogelijkheden om te spelen en te ontdekken
• Past prachtig bij en gaat op in de natuurlijke omgeving

NORNA ARC speelwaarden
De NORNA ARC speeltoestellen hebben een hoge 
speelwaarde en veel verschillende spelvariaties.

• Er zijn altijd verschillende manieren waarop kinderen op, 
rond, over en onder dingen door kunnen klimmen

• Je zal een grote verscheidenheid zien in de manier 
waarop kinderen op de toestellen spelen

• Het ontwerp zorgt ervoor dat de speeltoestellen speel- 
en motorische uitdagingen bieden en het stimuleert ook 
groepen kinderen op de toestellen te blijven

• Geweldig voor fantasierijk en creatief spel voor alle 
leeftijden
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NORNA ARC

Saulty Single
8078246 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078247 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.10 x 3.20

m2

11

1.0

3-14

1  
3.5

Blocksy 
8078248 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078249 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 5.70 x 3.30

m2

16.5

0.8

3-14

5  
4.5

Rolly 
8078250 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078251 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 6.30 x 3.30

m2

20

0.6

3-14

5  
4.5

Standy Rope
8078252 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078253 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 6.30 x 3.25

m2

20

0.6

3-14

5  
4.5

Bridgy 
8078254 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078255 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 6.60 x 4.20

m2

27

0.7

3-14

5  
5.5

Balanceren en klimmen
Daag je evenwicht en klimvaardigheid 
uit met deze geweldige verzameling 
producten.

Van het vasthouden van je concentratie terwijl je voorzichtig 
over een horizontale evenwichtsbalk loopt, tot het gebruik 
van je coördinatie om succesvol langs boeiende buizen te 
bewegen.

Laten we de nieuwe selectie eens bekijken.
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Framy 
8078272 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078273 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 8.30 x 5.30

m2

41

2.4

3-14

4  
5.5

Tripy
8078278 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078279 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 10.80 x 11.00

m2

69

2.4

3-14

10  
12.5

8078274 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078275 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 9.80 x 5.20

Sun Arc 1

m2

34

3.0

3-14

7  
8.5

BALANCEREN EN 
KLIMMEN
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8078286 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078287 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 8.40 x 5.10

Climby 4

m2

32

2.4

3-14

5  
6.5

Climby 3 
8078284 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078285 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 5.60 x 4.00

m2

19

1.8

3-14

3  
4.5

NORNA is FSC gecertificeerd. FSC werkt 
uitgebreid aan duurzaamheid, zowel 
economisch, sociaal als ecologisch.

KLIMSYSTEMEN
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Climby 5 
8078288 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078289 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 8.30 x 6.90

m2

40

2.2

3-14

6  
6.5

Climby 6 
8078290 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078291 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 8.00 x 7.50

m2

47

2.2

3-14

7  
8.5

Wist je dat?
Norna Playgrounds zich 
concentreert op 3 hoofddoelen die 
door de VN zijn opgesteld: 

Doelstelling 12
Verantwoorde consumptie en 
productie

Doelstelling 15
Leven op het land

Doelstelling 17 
Samenwerkingsverband om het 
doel te bereiken

KLIMSYSTEMEN
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Speelparcours
Heb je er ooit over nagedacht hoe je speelparcours eruit zou kunnen zien?

Creëer je eigen, op de natuur geïnspireerde speelruimte, voor kinderen van alle leeftijden met behulp van producten uit ons 
assortiment.

Hier zijn enkele geweldige voorbeelden van hoe de speelruimte eruit zou kunnen zien als je verschillende producten 
combineert.

Speelparcours 1

Crocy (1 pcs.)
Anty (2 pcs.)
Wally 2
Wally 3
Ably 1 (2 pcs.)
Balancing Post (1 set)
Palisades (12 rm)
Edging (18 rm)
Joining Piece (17 pcs.)

Speelparcours 2

Saulty Single (3 pcs.)
Buddy (3 pcs.)
Anty (2 pcs.)
Crocy (2 pcs.)
Tripy ( 1 pcs.)
Balancing Post (4 pcs.)

SPEELPARCOURS
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Speelparcours 3

Climby 9
Rolly
Standy
Buddy (2 pcs.)
Anty (2 pcs.)
Balancing Post (2 sets)

SPEELPARCOURS
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SPEELPARCOURS



Raasdorperweg 189A 

1175 KV Lijnden

www.vrienDD.nl

info@vrienDD.nl

Tel. 088-5679900

www.HAGS.com

www.NORNA-playgrounds.com


