
Iedereen 

inspireren tot 

bewegen



“Als ik gespannen ben, ga ik naar mijn 
plaatselijke buitengym. Buiten sporten 
helpt me echt te ontspannen en mijn 
gedachten te verzetten.”

"Buiten sporten 
helpt mij om 
mijn emoties te 
reguleren en heeft 
een enorme impact 
op mijn geestelijke 
gezondheid 
gehad."

"Mijn vrienden 
en ik hebben 
geworsteld met 
ons gewicht, maar 
nu hebben we
de liefde voor 
het sporten 
teruggevonden. 
We maken nu 
volledig gebruik 
van onze lokale 
buitenfitness 
en balsportruimte 
en voelen ons 
beter dan ooit.”
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Inspirerende verhalen helpen ons 
inspirerende producten te maken.

Inspiratie is een gevoel van enthousiasme. Je krijgt 
nieuwe en creatieve ideeën van iets of iemand en je wordt 
geprikkeld om in actie te komen of iets te bereiken.
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Experts in sport- en fitnessoplossingen

Al onze sport- en fitnessproducten zijn ontworpen volgens 
het principe van modulariteit en kunnen op elk gewenst 
moment worden uitgebreid. Zodoende kun je klein beginnen 
en daar later op doorbouwen.

www.vrienDD.nl              hags.com

5IEDEREEN INSPIREREN TOT BEWEGEN



6

www.vrienDD.nl              hags.com

IEDEREEN INSPIREREN TOT BEWEGEN



Bewegen is gezond

Bewegen is cruciaal voor het verbeteren van gezondheid 
en welzijn. Wij zijn van mening dat bewegen het beste 
medicijn is en daarom bieden we inclusieve, gratis 
toegankelijke apparatuur die gemeenschappen aanmoedigt 
om lichamelijke inactiviteit, obesitas en vermijdbare 
gezondheidsproblemen aan te pakken.
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Onze missie is mensen van alle leeftijden 
een geweldige tijd te laten beleven 
ongeacht hun  beperking. Tegelijkertijd 
helpen we bij de ontwikkeling van 
essentiële vaardigheden die een leven 
lang meegaan. 

IEDEREEN 
INSPIREREN 

TOT BEWEGEN

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 actief te zijn en dat alle 
recreatieruimten inclusief moeten zijn: 
toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun 
leeftijd of beperking.
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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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De 

LIEFDE 
VOOR HET

Spel
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ARENA

Onze multifunctionele speelruimtes ondersteunen de fysieke 
gezondheid en welzijn door een ruimte te bieden waar 
mensen kunnen samenkomen en sporten. Onze MUGA's 
zijn robuust, vandaalbestendig, EN15312 gecertificeerd en 
kunnen worden aangepast aan uw omgeving. Alle panelen 
zijn speciaal ontworpen om herhaalde impact te weerstaan, 
het geluidsniveau door terugkaatsing te verminderen en 
optimaal balbehoud te garanderen.
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Gemeinde, Willingen, Duitsland12
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FITTER
Gezonder
Gelukkiger
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Fitness

We creëren inclusieve, gratis toegankelijke fitnessruimtes 
voor parken, zodat iedereen kan profiteren van bewegen. 
Al onze fitnessapparatuur is duurzaam, vandaalbestendig, 
EN16630 gecertificeerd en verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Onze Smart gyms worden geleverd met 
ingebouwde meetinstrumenten, om activiteiten te kunnen 
volgen en elektriciteit op te wekken.
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TRAIN
jouw

intuïtie
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Parkour

Parkour richt zich op het ontwikkelen van lichaam en geest door 
beweging, uitdaging en verkenning. Het combineert rennen, springen, 
klimmen en rollende bewegingen. Onze Parkour-oplossingen, 
EN16899 gecertificeerd, zijn ontworpen om een stedelijke omgeving 
na te bootsen. Ze bestaan over het algemeen uit een mix van stalen 
frames, betonnen wanden, betonnen platforms en vergen minimaal 
onderhoud.
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Ontdek
MEER
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ROX

Klimmen is een van de beste manieren om actief te blijven. Naast 
rennen, springen en gooien, is klimmen een elementaire vorm van 
bewegen. Onze ROX-oplossingen zijn levensechte constructies 
ontworpen om op te klimmen. Ze voldoen aan EN 12572 voor 
kunstmatige klimfaciliteiten. Elke ROX-structuur is met de hand 
gemaakt en is verkrijgbaar in verschillende texturen en kleuren om in 
elke omgeving te passen.MEER
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de

Ultieme
UITDAGING
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Hindernisbaan

Ga de uitdaging aan met onze hindernisbaancombinaties of creëer 
je eigen baan met ons aanbod aan uitdagende en spannende 
hindernissen. 
Een leuke manier om buitensporten in de natuur te combineren 
met het versterken van het boven- en onderlichaam, je 
behendigheid, balans en coördinatie. Al onze obstakels hebben twee 
moeilijkheidsgraden. Hierdoor kunnen zowel volwassenen als kinderen 
meedoen, oefenen, hun vaardigheden verbeteren en zich uiteindelijk 
meten met een vriend of vriendin. 
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Duurzaamheidstests 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 
relevante EN-norm om er zeker 
van te zijn dat het het gewicht 
kan dragen van de mensen die 
het gebruiken.

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.

Testcyclus

We willen dat iedereen 
ongestoord gebruik kan maken 
van onze apparatuur, daarom 
onderwerpen wij het product 
aan verscheidene cyclische 
stresstesten om het zo tot het 
uiterste te drijven.

Vandalisme testen

Je kunt er vanuit gaan dat 
outdoor recreatiegebieden 
onderworpen zijn aan allerlei 
onverwachte omstandigheden. 
Steekvlammen, hamerslagen, 
messteken - we testen het 
allemaal.
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Poedercoating

HAGS Coat™ beschermt de 
stalen oppervlakken op al onze 
fitnesstoestellen tegen microbiële 
groei en - beschadiging en vermindert 
de aanwezigheid van microben 
tot 99,99%. HAGS Coat™ Plus 
biedt dezelfde bescherming, plus 
corrosiebestendigheid in kustlocaties.

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 die veelvuldig 
gebruik en zware schokken 
aankan. Het materiaal ondergaat 
een aantal behandelingen die 
de duurzaamheid en veerkracht 
vergroten.

HPL/HDPE

HPL/HDPE heeft een uitstekende 
veerkracht en is visueel 
aantrekkelijk. Omdat het bestand 
is tegen harde kustwinden en 
hoge luchtvochtigheid, is het 
geschikt voor elke omgeving, 
inclusief kustlocaties.

Touw

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

Materialen en innovatie leveren 
uitstekende kwaliteit met een 

lage impact op het milieu
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Raasdorperweg 189A 

1175 KV Lijnden

www.vrienDD.nl

info@vrienDD.nl

Tel. 088-5679900

www.HAGS.com

www.NORNA-playgrounds.com


