
Inspirerende Buitenruimtes



"Door krappe woonruimte is het voor 
ons lastig om met vrienden en familie 
samen te komen. De buitenruimte zorgt 
voor een fijne ontmoetingsplek om 
samen te picknicken en te barbecueën."

"Na een lange dag 
ga ik graag naar 
het park in de 
buurt om rustig 
in de natuur te 
zitten - zo kan ik 
mijn gedachten 
verzetten en 
ontspannen.

"Buurtparken 
zijn heel 
belangrijk voor 
de lichamelijke 
en geestelijke 
gezondheid. In 
het park kan ik 
ontspannen door 
te sporten of door 
rustig te zitten en 
de omgeving in 
me op te nemen."
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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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Inspiratie om van de buitenruimte te genieten

Al onze park & urban-producten zijn van de hoogste kwaliteit, hebben 
een moderne uitstraling en zijn modulair. Het maakt niet uit waar de 
buitenruimte zich bevindt, de HAGS meubels zijn duurzaam, esthetisch 
aantrekkelijk en kunnen aan iedere ruimte worden aangepast. 
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Projecten & Foto: Tengbom Landskap
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Het belang van buitenruimtes

De parken en openbare ruimtes zijn van wezenlijk belang 
voor het milieu, esthetisch verantwoord en bieden de 
gemeenschap volop recreatieve mogelijkheden. Wij vinden 
het uiterst belangrijk dat deze openbare ruimtes toegankelijk 
zijn voor mensen van alle leeftijden, met of zonder 
beperking. Op een van de zitjes in de buitenruimte kunnen 
mensen even pauzeren, anderen ontmoeten of gewoon 
zitten en genieten van de omgeving.
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Overal en voor ieder wat wils

Ons meubilair heeft een enorme invloed op de manier 
waarop mensen de openbare ruimte beleven. Ons meubilair 
is ontworpen om inclusief te zijn en kan helemaal naar 
eigen inzicht worden ingesteld. Door onze expertise op het 
gebied van ontwerp, techniek en productie, en door samen 
te werken met gerenommeerde deskundigen uit de sector, 
kunnen wij meubilair maken wat door iedereen gebruikt kan 
worden en waar iedereen van kan genieten.
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De HAGS Design 3D-app is er

Met behulp van augmented reality (AR) kun je alle HAGS 
Park en Urban producten bekijken. Bekijk de meubels ter 
plekke via de app (schaal 1:1) of vanaf je werkplek (schaal 1:5 
of 1:10). De app bevat een uitgebreide configurator voor de 
Rosenlund en Sofiero productfamilies.

Waarom de HAGS Design 3D-app downloaden?

• Ervaar de HAGS-producten in augmented reality

• Creatief aan de slag met onze populaire modulaire 
systemen

• Maak en deel je boodschappenlijstje

Nu beschikbaar om te downloaden uit de Google Play store  
en de Apple app store.
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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 van het 
buitenleven te 

genieten

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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Meubelserie
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Rosenlund

De Rosenlund serie voldoet aan alle wensen en eisen 
voor iedere buitenruimte. Dankzij het modulaire systeem 
kunt u precies de ruimte creëren die u wilt. De collectie 
omvat een verscheidenheid aan producten, van vuilnis- 
tot plantenbakken en van tafels tot stoelen, die voor een 
complete en naadloze uitstraling zorgen. Alle producten 
binnen het assortiment zijn verbonden door ontwerp en 
functionaliteit, evenals hoogwaardige esthetiek met behoud 
van kernwaarden als comfort en duurzaamheid.
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Sofiero

De Sofiero-serie is een tijdloos en harmonieus ontwerp. Het 
van nature eenvoudige, elegante en comfortabele design 
geeft meerwaarde aan elke buitenruimte. De collectie is 
ontwikkeld in samenwerking met de bekende architect en 
industrieel ontwerper Jan Wickelgren, met comfort, stijl en 
modulariteit in het achterhoofd. "Het idee achter het ontwerp 
van Sofiero was om een veelzijdige, tijdloze reeks te creëren 
die architecten en stedenbouwkundigen de flexibiliteit geven 
om levendige en inclusieve ruimtes samen te stellen", legt 
Jan uit.
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Tengbom landschap
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Ekeby

De Ekeby-collectie is eenvoudig maar bijzonder functioneel 
en zorgvuldig ontworpen om vele jaren mee te gaan. Door 
zijn minimalistische vormgeving past de serie perfect 
binnen zowel een stedelijke als landelijke omgeving. De 
producten zijn verkrijgbaar in schorsbruin gebeitst grenen, 
of parkgroen gelakt grenen. Het hout dat we gebruiken is 
FSC-gecertificeerd en is afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen. Armleuningen zijn optioneel leverbaar.
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Pixbo

Pixbo is gemaakt van sterke en duurzame materialen 
met strakke lijnen en een subtiel kleurenpalet. Door de 
combinatie van uitstekende veerkracht en een tijdloze 
vormgeving is het een passende optie voor drukke park- en 
stedelijke ruimtes. Verkrijgbaar in standaard teerzwart en 
zilver, maar de Pixbo-meubels kunnen in elke gewenste kleur 
worden afgelakt.
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Rörkröken

De Rörkröken-collectie, ontworpen door Gunnar Hallén is 
een HAGS-klassieker en nodigt uit om tot rust te komen. De 
banken en tafel kunnen worden gecombineerd en op elkaar 
afgestemd om een ruimte te creëren die is afgestemd op de 
situatie en het budget.
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City Form

Dit is een perfect voorbeeld van Scandinavisch design, waar 
eenvoud en functionaliteit worden gecombineerd. Dankzij de 
modulaire elementen kunt u op maat gemaakte opstellingen 
maken die passen bij uw ruimte en vereisten.
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Gripsholm

De kenmerkende uitstraling van de Gripsholm-serie is 
geïnspireerd op klassieke antieke meubels. De Gripsholm-
serie is een perfecte aanvulling op ruimtes met een lange 
geschiedenis en/of erfgoed. Het is ontworpen om mooi 
te verouderen en plaats te bieden aan gebruikers van 
verschillende leeftijden, met of zonder beperking.
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Zeta

Een robuuste en ruimte-optimaliserende constructie die 
goed in een stedelijke en natuurlijke omgeving past. Met 
zijn slijtvaste stalen frame en hoogwaardige houten bladen 
is het geschikt voor drukke schoolpleinen, speeltuinen of 
uitdagende stedelijke gebieden. De collectie bevat 2 soorten 
banken en tafels.
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Birka

Birka is een flexibel, modulair systeem met banken en 
verbindingstafels die aan elkaar kunnen worden gekoppeld 
om een op maat gemaakte opstelling te creëren. Optionele 
armleuningen bieden extra steun aan  gebruikers met 
mobiliteitsproblemen. Het 12 mm gegalvaniseerde stalen 
frame en het ruime ontwerp zorgen voor optimale 
duurzaamheid en comfort.
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Stockholm

De Stockholm bank is geïnspireerd op klassieke Zweedse 
meubels en is een mooie aanvulling op een boulevard of 
dorpsplein. Met zijn stijlvolle gebogen zitting en dunne frame 
voegt het karakter toe aan elke omgeving. De meubels zijn 
ook stapelbaar, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden 
verwijderd of opgeborgen. De standaard beschikbare 
kleuren zijn bastbruin en parkgroen. Armleuningen zijn 
optioneel leverbaar.
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Grid

Met zijn grafisch gestreepte patroon en gladde afwerking is 
de Grid-serie een gedurfd designstatement die de finishing 
touch geeft aan de hedendaagse ruimte. De banken zijn 
geschikt voor zowel binnen- als buitenruimtes en kunnen 
worden gecombineerd om een unieke zitopstelling te 
creëren, afgestemd op het budget of de ruimte. Het speelse, 
flexibele ontwerp stelt architecten en ontwerpers in staat 
verschillende looks te realiseren en stedelijke ruimtes, winkel- 
of bedrijfscentra te verfraaien. Met stalen en HPL-lamellen is 
het bovendien een duurzame, onderhoudsarme oplossing.
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Rox

De collectie Rox banken en Flox plantenbakken zijn 
het geslaagde resultaat van een samenwerking met de 
gerenommeerde designer Gunilla Allard. Ze delen een 
gemeenschappelijke ontwerptaal en vullen elkaar aan, zijn 
geschikt voor zowel binnen- als buitenruimtes en fleuren 
zowel openbare pleinen als winkelcentra op. "Mijn doel was 
om mooie en eenvoudige producten te creëren die alleen of 
in combinatie met anderen gebruikt kunnen worden", zegt 
Gunilla.
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Spin

De 95 cm brede tweezits bank is ontworpen in 
samenwerking met Lars Vejen en is geschikt voor binnen 
en buiten. De bank kan los worden geplaatst of als 
onderdeel van een groter geheel. Er zijn twee verschillende 
manieren van verankering: aan een vaste paal of aan 
een draaimechanisme. Door de positie van de bank te 
veranderen kan de gebruiker contact maken met de 
omgeving. De rug- en armleuningen zijn vervaardigd uit 
eenblad plaatstaal, wat het object die kenmerkende naadloze 
uitstraling geeft. De Spin bank is ontworpen om sociale 
interactie te bevorderen: "Het nodigt uit om te ontspannen 
en tijd door te brengen met familie of vrienden" zegt Lars. 
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Djurgården

Robuust en functioneel, de Djurgården bank is ontworpen 
om bestand te zijn tegen barre weersomstandigheden en 
zware slijtage. Met zijn simplistische vormgeving gaat de 
bank harmonieus op in zijn omgeving. Armleuningen zijn 
optioneel leverbaar.
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Taberg

Taberg is stapelbaar en is goed te plaatsen langs een 
boulevard of wandelpad.  Vervaardigd van massief 
Scandinavisch grenen en met een elegant gebogen frame, 
zal het van meerwaarde zijn in een stedelijke- of natuurlijke 
omgeving. De armleuningen kunnen extra steun bieden aan 
gebruikers met beperkte mobiliteit.
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Afvalbakken & asbakken
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Rosen

Deze robuuste afvalbak met een inhoud van 40 
liter combineert een luxe uitstraling met  optimaal 
gebruiksgemak. De schuine bovenkant maakt het plaatsen 
van flessen vrijwel onmogelijk en het legen gaat gemakkelijk 
via het deurtje aan de voorkant. Rosen kan ook worden 
gebruikt als hondenpoepbak. Afgewerkt in standaard zwart 
of gegalvaniseerd. Neem contact met ons op voor extra 
kleuropties.
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Poppel

De afvalbak van 25 liter gaat op in zijn omgeving en 
moedigt de lokale gemeenschap aan om de openbare 
ruimtes schoon en opgeruimd te houden. Praktisch en 
onderhoudsarm, maar ook gebruiksvriendelijk dankzij een 
bovenklep waardoor zakken gemakkelijk en snel kunnen 
worden schoongemaakt of vervangen. Poppel is verkrijgbaar 
in de standaard kleuren zwart, rood en groen, maar kan 
desgewenst in elke kleur uit de kleurenkaart worden 
gespoten.
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Örebro

De discrete, eigentijdse uitstraling van deze strakke 
afvalbakken van 25 liter zijn een mooie aanvulling op een 
park of stedelijke omgeving. Praktisch en onderhoudsarm, 
maar ook gebruiksvriendelijk dankzij een bovenklep 
waardoor zakken gemakkelijk en snel kunnen worden 
schoongemaakt of vervangen. Örebro is verkrijgbaar in 
standaard zwart. Neem contact met ons op voor extra 
kleuropties.
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Sergel

De Sergel 140 liter afvalbak combineert een uitstekende 
functionaliteit met een eigentijds uiterlijk en is daarmee 
de perfecte optie voor drukke stedelijke ruimtes. Dankzij 
de grote capaciteit, de verborgen voering en brede, 
lage openingen is de bak geschikt voor grofvuil en kan 
gemakkelijk worden geleegd. De schuine rand en het 
ruwe oppervlak zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, maar 
voorkomen ook dat vogels het afval weghalen of dat er 
posters worden opgeplakt. De bak is te openen met een 
standaard driehoekig sleutelslot. Verkrijgbaar in standaard 
zwart of gegalvaniseerd staal. Neem contact met ons op 
voor extra kleuropties.
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Nora

Deze afvalbak van 70 liter, ontworpen door de Zweedse 
ontwerper Gunilla Allard, heeft een strakke, eigentijdse 
uitstraling en is nog gebruiksvriendelijker geworden. Het 
schuine deksel maakt het schoon- en vrijhouden van afval 
bovenop makkelijker, waardoor er minder onderhoud 
nodig is. Door de verborgen voering en lage openingen 
is de bak eenvoudig te ledigen en eenvoudig toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De bak is te openen met een 
standaard driehoekig sleutelslot. In de afvalbak is ook een 
asbak geïntegreerd. Verkrijgbaar in standaard zwart of 
gegalvaniseerd staal. Neem contact met ons op voor extra 
kleuropties.
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Asken

De Asken asbak staat bekend om zijn strakke uitstraling en 
functionaliteit en helpt openbare of commerciële ruimtes 
opgeruimd en uitnodigend te houden. De asbak kan 
direct op het voorste deel van de Poppel afvalbak worden 
gemonteerd en is verkrijgbaar in zwart gepoedercoat of 
roestvrij staal.
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Gastro

Door zijn geringe omvang en glanzende afwerking past de 
Gastro asbak moeiteloos in een stedelijke omgeving. Dankzij 
de verborgen knop kan hij gemakkelijk worden geopend 
en geleegd. Hij is verkrijgbaar in zwart gepoedercoat staal. 
Neem contact met ons op voor extra kleuropties.
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Smalviva

De speelse vorm van Smalviva zal de buurt aanmoedigen 
om de openbare ruimte schoon, opgeruimd en gezellig te 
houden voor iedereen. Beiden kunnen worden gevuld met 
zand voor extra stabiliteit. In de optie zonder rooster worden 
sigaretten uitgedrukt in het zand. De vrijstaande Smalviva 
asbak is verkrijgbaar in standaard zwart, gepoedercoat staal 
en kan desgewenst in andere kleuren worden geleverd.
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Fietsenrekken

Het grote assortiment fietsenrekken helpt gebruikers hun 
fietsen veilig en op de juiste manier te stallen. Het maakt niet 
uit waar het fietsenrek moet komen, er is altijd wel een vorm 
of ontwerp dat pas. Er is keus uit vrijstaande en modulaire 
ontwerpen die goed samengaan met ons assortiment 
overkappingen voor een subtiele, naadloze uitstraling.
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Fietsenrekken & 
overkappingen
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Fietsoverkappingen

Onze strak en modern vormgegeven fietsoverkappingen 
bieden een ideale ruimte om fietsen te stallen én het 
geïntegreerde dak beschermt effectief tegen alle weertypes. 
Ze passen goed bij onze fietsenrekken en dankzij de strakke 
vormgeving zien ze er ook nog geweldig uit. 
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Stella Shelter

De Stella fietsenstalling heeft strakke lijnen en een eigentijdse 
uitstraling die goed in elke omgeving past. De latten van 
Scandinavisch grenenhout kunnen in elke gewenste kleur 
worden gelakt en afgestemd op omringende bouwwerken. 
Er zijn verschillende dakvarianten beschikbaar, van recht 
tot gebogen en van golfplaat tot transparant kunststof. De 
standaard stalling biedt plaats aan maximaal 12 fietsen en 
kan indien nodig worden uitgebreid. Je kan kiezen voor: 
afsluitbare hekken, hoge wanden, vaste of vrijstaande 
fietsenrekken en een installatiekit voor sedumdaken. Stella 
units kunnen naast elkaar worden geplaatst om een op maat 
gemaakte opstelling te creëren afhankelijk van de ruimte en 
het budget.
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Nova Shelter

Met transparante panelen, een discrete look en diverse 
dakvarianten, heeft Nova visueel weinig  impact en zal 
harmonieus opgaan in zijn omgeving. De doorzichtige 
panelen zorgen bovendien voor een optimale zichtbaarheid 
en kunnen worden aangevuld met afsluitbare hekken en 
verlichting, wat de veiligheid van de gebruikers ten goede 
komt. Met diverse dakvarianten en een stevig gegalvaniseerd 
stalen frame is Nova een flexibel en onderhoudsarm 
systeem. Met een capaciteit van maximaal 12 fietsen is het 
de perfecte oplossing voor drukke stedelijke gebieden. 
Eventueel kunnen meerdere units samen worden geplaatst. 
Aanvullende opties zijn vaste of vrijstaande fietsenrekken en 
een installatiekit voor sedumdaken.
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Capella Shelter

Met een stevig stalen frame en verstevigd dak heeft Capella 
weinig onderhoud nodig en is vrijwel vandaalbestendig, 
waardoor het geschikt is op drukke plekken als scholen of 
stedelijke gebieden. Deze ruimtebesparende stalling biedt 
plaats aan maximaal 12 fietsen en kan worden uitgebreid 
om te voldoen aan verschillende behoeften afhankelijke van 
ruimte en budget.

www.vrienDD.nl              hags.com

83INSPIRERENDE BUITENRUIMTES



Picknicktafels
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Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung

De ruime en stevige HAGS picknicktafels zijn voorzien van 
geïntegreerde zitplaatsen en hoogwaardige materialen zoals 
geteeld en  gebeitst grenenhout en slijtvast gegalvaniseerd 
staal. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar om aan 
wisselende behoeften te voldoen.
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Skagen

De Skagen inclusieve picknicktafel verschaft een 
aantrekkelijke ontmoetingsplek voor mensen van alle 
leeftijden, met of zonder beperking. Gebruikers kunnen 
comfortabel zitten aangezien er genoeg ruimte is om de  
benen te strekken. Ouderen of mensen met een beperkte 
mobiliteit waarderen het ergonomische ontwerp. De 
standaard set  biedt plaats aan zeven of acht zitplaatsen en 
één rolstoelgebruiker. Ook sets met vier rolstoelplaatsen zijn 
te bestellen. 
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Trajon

Deze picknicktafel met zijn natuurlijke uitstraling en 
functionaliteit nodigt gebruikers van alle leeftijden, met of 
zonder beperking, uit om samen te gaan zitten. Duurzaam 
en slijtvast is het een perfecte tafel voor schoolpleinen of 
drukke recreatiegebieden.
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BBQ's & plantenbakken
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Chili & Pepper BBQ's

De Chili & Pepper-BBQ's zijn door hun stijlvolle frame en 
vele functies  sfeerbepalend tijdens zomerse barbecues 
en bevorderen  het gemeenschapsgevoel. De stevige en 
duurzame BBQ's   zijn geschikt voor elke omgeving, van 
drukke recreatiegebieden tot scholen. Gebruikers kunnen de 
BBQ's aansteken met houtskool of hout om allerlei soorten 
voedsel op te bereiden en zullen  de vele functies die een 
optimale luchtcirculatie mogelijk maakt om te koken zeker 
waarderen.
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Flox

De collectie Rox banken en Flox plantenbakken zijn 
het geslaagde resultaat van een samenwerking met de 
gerenommeerde designer Gunilla Allard. Ze delen een 
gemeenschappelijke ontwerptaal en vullen elkaar aan. 
Verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes; de stapelbare 
plantenbakken kunnen eenvoudig worden opgetild en 
verplaatst. Een geïntegreerd irrigatiesysteem is ook een 
optie. "Met plantenbakken van  verschillende groottes kun je 
een visueel interessante opstelling creëren. Plantenbakken 
op een rij vormen een buffer tussen voetgangerszones en 
drukke wegen", zegt Gunilla.
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Duurzaamheidstests zijn 
een cruciaal onderdeel van 
onze productontwikkeling

Roestbestendig & 
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 
huidige standaarden om er zeker 
van te zijn dat het het gewicht 
van de gebruikers 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 iedereen 
ongestoord gebruik kan maken 
van onze toestellen, daarom 
onderwerpen wij elk product 
aan verscheidene cyclische 
stresstesten om het zo tot het 
uiterste te drijven.

Vandalisme testen

Je kunt er vanuit gaan dat 
outdoor recreatiegebieden 
onderworpen worden aan allerlei 
onverwachte omstandigheden. 
Steekvlammen, hamerslagen, 
messteken - we testen het 
allemaal.
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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 die veelvuldig 
gebruik en zware schokken 
aankan. Het materiaal ondergaat 
een aantal behandelingen die 
de duurzaamheid en veerkracht 
vergroten.

Hardhout

Al ons hardhout is FSC-
gecertificeerd en komt uit 
verantwoord beheerde bossen. 
Ons houtsnijproces is volledig 
geautomatiseerd en beperkt 
verspilling.

Gerecycled plastic

Ecogrip is een voorbeeld van 
gerecycled plastic waar 89% van 
gerecycled polyethyleen is, met 
aan één zijde een 2 mm dikke 
laag. Een ander voorbeeld zijn 
meubelplaten die gerecycled 
polyethyleen bevatten.

Beton

Het beton dat wij gebruiken 
is standaard gegoten beton. 
In grotere producten en in 
producten waar hogere sterkte-
eisen worden gesteld, wordt 
gewapend beton gebruikt.

Materialen en innovatie 
leveren uitstekende 

kwaliteit met een lage 
impact op het milieu
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Projecten & Foto: Tengbom Landskap
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Inspirerende Buitenruimtes
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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


