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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



Een terugblik op
NORNA SPEELTUINEN
Bekend om hoogwaardige producten, 
duurzame methoden en eindeloze 
speelvariaties.

Het bedrijf, dat in 2003 in Denemarken werd opgericht, 
heette oorspronkelijk NOR-LEG en werd geleid door de 
familie Skifter. 

In 2019 verkochten ze het meerderheidsaandeel aan een 
investeerdersgroep met een achtergrond in speeltoestellen. 
Het bedrijf werd omgedoopt tot NORNA PLAYGROUNDS.

Gecombineerde waarden
Onze samenwerking met NORNA 
PLAYGROUNDS is een verlengstuk van onze 
gedeelde waarden.

Hier zijn een paar van de vele waarden waar we allebei in 
geloven:
• Duurzaamheid - We voelen ons verantwoordelijk voor 

mens en milieu
• Klantenservice - Met ons sterke en professionele 

ondersteuningscentrum is het prettig samenwerken
• Kwaliteit - Het is onze intentie om aan de hoogste 

standaard te voldoen. Onze fabriek heeft een jaarlijkse 
TÜV-inspectie.

• Innovatie - We zoeken voortdurend naar manieren 
om het installeren en onderhouden van een NORNA 
PLAYGROUND-product gemakkelijk en veilig te maken

Over NORNA
Een ontwerper en fabrikant van natuurlijke 
speeltuinen voor de hele wereld.

Alle producten zijn gemaakt:
• op een duurzame manier
• van kwalitatief hoogstaande materialen
• om een hoge speelwaarde te creëren

Met onze jarenlange ervaring maken we producten 
gebaseerd op de behoeften van kinderen die hun 
verbeeldingskracht, creativiteit en motoriek stimuleren. 
Deze speeltuinreeks leent zich voor zowel natuurlijk als 
gestructureerd spel van alle kinderen, met ontwerpen die 
duurzaam en veilig zijn.
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Gezamenlijke gedrevenheid
Het is onze passie om de beste natuur 
geïnspireerde speeltoestellen op de markt 
te brengen voor mensen over de hele 
wereld.

Om ervoor te zorgen dat we aan onze verwachtingen 
voldoen, richten we ons constant op:
• Verbetering van onze productie
• Nieuwe technologieën
• Slimmere processen
• Klanttevredenheid
• Hoogwaardige en duurzame producten

We geloven allebei in 
duurzaamheid
Duurzaamheid omvat alle facetten bij 
NORNA PLAYGROUNDS.

Wij zijn een FSC® gecertificeerd bedrijf.
• Het hout dat we gebruiken is afkomstig uit erkende 

bossen die duurzame maatregelen toepassen
• Onze fabriek is ook gecertificeerd voor onze duurzame 

werkwijze
• We hebben een Slim Inpak-systeem toegepast om ervoor 

te zorgen dat er meer goederen in één levering passen 
en onderdelen gemakkelijk ter plaatse kunnen worden 
geïdentificeerd

Wij bieden de beste service & 
ondersteuning 
NORNA PLAYGROUNDS zal altijd de beste 
service en ondersteuning bieden.

U kunt erop vertrouwen dat we u volledige ondersteuning 
geven en samen op zoek gaan naar de beste oplossingen.

Wij zijn deskundig in wat we doen en willen ervoor zorgen 
dat u de beste ondersteuning van ons krijgt wanneer u die 
nodig heeft - van ontwerp tot gedetailleerde technische 
informatie.

4
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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.
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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.

6
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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:  
www.hags.com

Overzicht  HAGS-symbolen

 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.
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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.

8
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Weinig gereedschap nodig voor de installatie van SMART ROBINIA®!

De illustratie hieronder geeft het verschil weer tussen het basisgereedschap dat nodig is voor de installatie van een 
SMART Robinia® speeltuin versus een standaard systeem. Zo simpel is het.

Benodigd 
gereedschap voor 
SMART ROBINIA®

Benodigd 
gereedschap 

ZONDER SMART 
ROBINIA®
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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

10
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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.

12
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Crocy 
8078256 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078257 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 7.00 x 3.54

m2

21

0.4

3-14

5  
3.5

Anty 
8078260 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078261 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.50 x 3.47

m2

14

0.5

3-14

2  
3.5

Saulty Duo
8078262 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078263 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 5.60 x 3.30

m2

16

1.4

3-14

3  
4.5

Saulty Trio
8078264 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078265 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 7.30 x 3.30

m2

21

1.6

3-14

4  
4.5

Saulty Tripod
8078266 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078267 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 5.90 x 5.30

m2

23

1.6

3-14

4  
4.5

Buddy 
8078258 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078259 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.40 x 4.40

m2

16

0.4

3-14

3  
3.5
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Nety 
8078268 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078269 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 7.30 x 4.45

m2

28

2.4

3-14

4  
4.5

8078276 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078277 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 9.70 x 5.20

Sun Arc 2

m2

43

3.0

3-14

6  
8.5

Strengthy 
8078270 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078271 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 7.90 x 4.50

m2

31

2.4

3-14

2  
4.5

14
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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
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Climby 1 
8078280 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078281 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 6.40 x 4.30

m2

23

2.1

3-14

2  
4.5

Klimsystemen
Test je klimvaardigheid met deze slim 
ontworpen toestellen.

Je ervaart verschillende manieren van bewegen terwijl je 
ladders beklimt, langs netten verplaatst en ondertussen de 
beste route probeert te ontdekken.

Laten we eens kijken naar enkele van de nieuwe 
klimproducten.

8078282 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078283 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 6.30 x 5.20

Climby 2

m2

26

2.0

3-14

3  
4.5

16
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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.
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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

18
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8078296 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078297 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 9.70 x 4.40

Climby 9

m2

37

3.0

3-14

6  
10

Climby 7 
8078292 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078293 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 8.60 x 8.10

m2

55

2.7

3-14

8  
9.5

Climby 8 
8078294 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078295 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 10.20 x 7.80

m2

55

2.1

3-14

9  
10.5
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Speelhuisjes
Ben jij de winkelier van een snoepwinkel of 
de monteur van een garage?

Bevorder fantasierijk spel en stimuleer lichaamsbeweging 
met deze selectie speelhuispanelen die je kunt combineren 
om je ideale mix te creëren.

Laten we eens kijken naar enkele van de nieuwe 
speelhuisjes.

Wally 1 
8078298 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078299 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.20 x 3.20

m2

11

0.6

3-14

2  
3.5

8078300 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal
8078301 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal

 4.20 x 3.20

Wally 2

m2

11

0.6

3-14

2  
3.5

20
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Wally 3 
8078302 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078303 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.20 x 3.90

m2

13

0.6

3-14

3  
4

Wally 4 
8078304 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078305 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 5.20 x 3.10

m2

14

0.6

3-14

3  
4

Wally 5 
8078306 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078307 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.70 x 4.20

m2

18

0.6

3-14

4  
5

Wally 6 
8078308 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078309 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.30 x 4.20

m2

16

0.6

3-14

4  
5

Wally 7 
8078310 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078311 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 4.20 x 3.20

m2

11

0.6

3-14

2  
3.5

Tably 1 
8078312 CC Robinia Hout/Roestvrijstaal 
8078313 OM Robinia Hout/Roestvrijstaal 

 3.90 x 3.50

m2

12

0.6

3-14

2  
3.5

www.vrienDD.nl              www.NORNA-playgrounds.com

21Speelhuisjes



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.)

22 NORNA ARC
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Speelparcours 3

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

23NORNA ARC
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Raasdorperweg 189A 

1175 KV Lijnden

www.vrienDD.nl

info@vrienDD.nl

Tel. 088-5679900

www.HAGS.com
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