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De Ouno-catalogus biedt eenvoudige en aantrekkelijke oplossingen
voor de aanleg van buitenspeeltuinen.
De speeltoestellen zijn geschikt voor een brede leeftijdsgroep en toepasbaar in
elke omgeving. Daarbij zijn zij eenvoudig ‘zelf’ te installeren en onderhouden.
De getoonde prijzen in deze catalogus zijn daarom exclusief installatie. Wanneer
installatie wel gewenst is kunt u ons contacten.

De producten van de Ouno-catalogus zijn ingedeeld in 2 werelden; Ouno
Land en Ouno City. Zij bieden essentiële oplossingen die eenvoudig in iedere
omgeving kunnen worden geïntegreerd. Hout en de natuur zetten de toon bij
de producten van Ouno Land. De Ouno City producten hebben een robuuste
metalen uitstraling.
Blader door onze catalogus - u ontdekt er een selectie van 12 speeltuinen die
voldoen aan de meest gangbare inrichtingen. Op de laatste pagina’s kunt u uw
eigen speeltuin bedenken en ontwerpen.
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30 jaar ervaring en innovatie
30 jaar ervaring en innovatie maken van Proludic een internationale leider op het gebied
van buiten speel- en sporttoestellen. Onze toestellen worden bestempeld als origineel,
innovatief en leerzaam. Zij zijn perfect afgestemd op elke leeftijdsgroep. Ze zijn toepasbaar
in iedere omgeving; het hart van een stad, een wijk, een school, een kinderdagverblijf, een
winkelcentrum of bij een rustplaats langs de autosnelweg.

Ontwerper van spelen ...
Schepper van emoties
Overal ter wereld
Proludic is internationaal actief via
5 dochterondernemingen en meer dan
50 exclusieve distributeurs.
De afgelopen 30 jaar hebben we 90.000
speeltuinen aangelegd op uiteenlopende
plaatsen, voor verschillende doelgroepen
en in diverse klimatologische en culturele
configuraties.

Onze ontwikkelingen zijn sinds het begin
gebaseerd op 4 hoofdpijlers:
Innovatie, die ons identificeert en
onderscheidt. Deze innovatie is evenzeer
terug te vinden in de vormgeving van
de producten en de manier van spelen
als in de aanleg van een speelplek.

Ervaring, in productie en klantwensen.
Dat stelt ons in staat om het juiste
product op de juiste plaats te
installeren, ongeacht omgeving en
specificaties.

Betrokkenheid,
gesteund
door
kwaliteiten
milieucertificeringen,
wordt de veiligheid van kinderen
gewaarborgd.
Het
toegankelijker
maken van onze speeltuinen draagt bij
aan de klanttevredenheid.

Band met kinderen, gebaseerd op
gedegen pedagogische kennis van het
jonge kind. Daarbij bouwen we een
solide vertrouwensrelatie op met onze
klanten.

Al deze waarden hebben een gemeenschappelijke noemer: het welzijn van het kind.
We proberen ons steentje bij te dragen aan hun fysieke, intellectuele en sociale ontwikkeling.
We dragen bij aan de ontwikkeling door hen allerlei emoties te laten beleven, verhalen te vertellen
en andere manieren van spelen aan te bieden. We zorgen ervoor dat ze ten volle van de kindertijd
genieten, ongeacht persoonlijke mogelijkheden.
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Columpio
de Oro

Een bekroond ontwerp

2012

Proludic heeft talloze ontwerpprijzen gewonnen die
tot de belangrijkste ter wereld behoren.

Het ontwerp
Proludic heeft
gevoerd.

altijd

een

actief

innovatiebeleid

Deze prijzen onderstrepen onze veeleisendheid op het
gebied van innovatie, zowel op het vlak van de esthetiek
en de functionaliteit van onze producten als op het vlak
van de aanleg van onze speeltuinen.

Gevoed door de relatie die we al lang onderhouden
met vakmensen uit de kinderzorg, kunnen we al vanaf
de ontwerpfase de behoeften en de verwachtingen
van kinderen, gaande van kleuters tot grote kinderen,
identificeren, erop vooruitlopen en eraan beantwoorden.
De interne R&D-afdeling van Proludic is fantasierijk,
innovatief en efficiënt.
Onze ontwerpers bezitten alle benodigde vaardigheden,
waardoor ze creatieve en technische antwoorden kunnen
bieden.
Zij leggen zich toe op de esthetische-, dimensionale-,
functionele- en ergonomische aspecten van speeltoestellen.
Dit alles binnen een bepaald industrieel en economisch
kader.
Dankzij de synergie met het ontwerpbureau kan de
technische haalbaarheid van een project worden
goedgekeurd op basis van de beperkingen die verband
houden met het fabricageproces.

2
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Conformiteit
Al onze speeltoestellen worden gecontroleerd
en getest door een onafhankelijk laboratorium,
de TÜV. Zij levert een certificaat in overeenstemming met de Europese normen (EN 1176).

Milieubeleid

Productie

Onze speeltoestellen worden over de hele wereld
geplaatst en zijn ontworpen voor openbaar gebruik.
Daarom moeten ze voldoen aan alle vereisten voor
intensief gebruik in de buitenlucht en bestand zijn
tegen de uiteenlopende klimaten van diverse landen.
Om de duurzaamheid van onze producten in
deze verschillende omgevingen te waarborgen,
is het absoluut noodzakelijk dat we kiezen
voor hoogwaardige materialen en dat we onze
productieprocessen (bewerken en vormen op
machines met numerieke besturing, coaten) volledig
in eigen beheer houden.

De materialen worden vooraf onderworpen
aan
belastingstests,
slijtagetests
en
bestendigheidstests tegen UV-straling.
Alle fasen van het productieproces worden
door Proludic zelf beheerd, waarbij we kunnen
vertrouwen op een ervaren technisch team en
allerlei speciale, moderne apparatuur.

De productiecyclus doorloopt talloze controles
waarmee we de kwaliteit van onze producten
kunnen controleren en ervoor kunnen zorgen dat
we onze verbintenissen nakomen.

Deze zelfstandigheid en interne knowhow stelt
ons in staat om efficiëntie en kwaliteit te bieden.
Dit in een omgeving waarin de veiligheid van
toestellen en kinderen voorop staat.

Dit vermogen om onze productie volledig onder
controle te houden, is een belangrijke troef in onze
relatie met onze klanten, die erom bekendstaat
betrouwbaar en efficiënt te zijn.

Het milieubeleid van Proludic is een volwaardig
bedrijfsbeleid dat in 2006 werd erkend en
gevalideerd met de ISO 14001-certificering.

Speeltoestellen van Proludic bieden u de volgende
garanties:
zz

Gebruik van hout dat afkomstig is uit bossen
die duurzaam worden beheerd. Proludic is
sinds 2015 PEFC-gecertificeerd.

zz

Productie
met
materialen.

zz

Productieprocessen
waarbij
zo
min
mogelijk vluchtige organische stoffen
worden uitgestoten.

zz

Een geoptimaliseerd afvalbeheer met
concrete maatregelen die van toepassing
zijn op de productieplaats en de bouwplaats
van speeltuinen.

zz

Verpakking
die
erop
gericht
is
transportkosten te beperken en vervuiling
tegen te gaan.

zz

Betrokkenheid van het hele bedrijf
bij een duurzame ontwikkelprocedure.
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100%

recyclebare

3

Ouno Land, spelen in de natuur
Ouno Land stimuleert kinderen de wereld met landelijke details te
betreden en ontdekken.
Houten materialen zijn overdadig aanwezig: grenen planken en
gelamineerde palen. De gebruikte kleuren zijn beige, geel, zandsteen,
lichtblauw.... Zij zijn zacht en weergeven het rustgevende platteland
landschap.
Ouno Land biedt een breed scala aan speeltoestellen voor kinderen
vanaf 1 jaar. Zij beschikt over vele verschillende stimulering
activiteiten en motorische speelfuncties.
De speelstructuren zijn compact en kunnen gemakkelijk in kleine
ruimtes worden geïnstalleerd. Dit is ideaal om de wereld van de
boerderij naar het centrum van de stad te verplaatsen of om de sfeer
en de regels van een meer landelijke omgeving door te trekken tot in
de speeltuin.

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

Ouno, de kwaliteit en de garanties van Proludic,
wereldleider op het gebied van speeltuinen.

Garantie

Garantie

10 JAAR

10 JAAR

Grenen dak
Ruwe en gebeitste afwerking

Balk en buizen van
gecoat staal

Ons bevestigingsmateriaal

Garantie

10 JAAR

Onze bevestigingen zijn van
roestvrij staal. Hierdoor zijn onze
assemblages zeer stevig, slijtvast
en bestand tegen corrosie en
temperatuurschommelingen.

Gelamineerde palen
70 X 70 mm
Wandpanelen gemaakt
van grenen planken
140 X 27 mm

Garantie

25 JAAR

Garantie

5 JAAR

Vloer en
klimmuur van
antislipmultiplex
met een dikte
van 18 mm

Kunststof onderdelen
(dopjes, bollen
van de netten,
klimgrepen)
van polyamide

Kwaliteit
en conformiteit

Garantie

5 JAAR
Garantie

5 JAAR
Versterkt
polyestertouw
Ø 16 mm
Glijbaan van
rotatiegegoten
polyethyleen

Proludic verbindt zich m.b.t. de kwaliteit
en de duurzaamheid van zijn producten.
Naast een keuze aan resistente materialen
en een hoogstaand productieniveau, biedt
Proludic hoge garantievoorwaarden.

Balken van
schommelstructuren, kokers
van palen en kettingen van
gegalvaniseerd staal

Garantie

10 JAAR

Garanties tot 25 jaar

Gepatenteerd
mechanisch systeem

Garantie

25 JAAR
Traceerbaarheid en recycling
Al onze kunststof onderdelen zijn gemarkeerd
met internationale standaardafkortingen,
die traceerbaarheid en een goede
recycling garanderen.

Vanaf het ontwerp en gedurende de
hele levenscyclus van de producten
legt Proludic zichzelf technische en
industriële procedures op die op elk
gebied hoge prestaties garanderen, zoals
de materiaalkeuzes, de tests die tijdens
de ontwerpfase worden uitgevoerd en de
productiecontroles.
Al
onze
speeltoestellen
worden
gecontroleerd en getest door een
onafhankelijk laboratorium, de TÜV,
dat een certificaat aflevert voor
overeenstemming met de Europese
normen (EN 1176).

Gekleurde panelen
van HPL met
UV-behandeling 13 mm

EN
1176
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Peuters op de boerderij
Een thematische inclusieve speeltuin die is aangepast aan
de grootte en de ergonomische behoeften van peuters.
Dankzij een lage vrije-valhoogte kunnen de toestellen worden
geïnstalleerd op een onderhouden natuurlijke grasmat.

1+

16

OUNO LAND 01
OUNOland01A

2 754,- € Netto
exclusief BTW

J58312

5

0,6 m

12

J5845

20,5 m²
6.3
4.15

7 speelfuncties
Schommelen

Balanceren

Fantaseren

Hanteren

Tactiele
stimulatie

Elkaar
ontmoeten

Uitrusten

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1
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In de vrije natuur

14

De essentiële speeltuinactiviteiten met 2 individuele producten
waar kinderen altijd al dol op zijn geweest.

OUNO LAND 02
OUNOland02A

2+

3 463,- € Netto
exclusief BTW

J5801

9

1,20 m

17

38 m²

J58400
7.33

6.2

7 speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Elkaar
ontmoeten

Schuilen

Schommelen

X1

X1

X2

X1

X2
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Spelen in ’t groen
15

Een inclusieve speeltuin met het boerderij thema.
Zeer in trek bij jonge kinderen en bevorderlijk
voor rustige speelactiviteiten.

4 604,- € Netto
exclusief BTW

J5800

13

1,17 m

16

OUNO LAND 03
OUNOland03A

1+

13

42,5 m²

J5844

J58311
8.85
6.15

9 speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Elkaar
ontmoeten

Fantaseren

Hanteren

Uitrusten

Schommelen

Balanceren

X1

X1

X2

X1

X1

X1

X1

X1
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Op de boerderij

13

De essentiële speelactiviteiten die jonge kinderen verwachten
in een volledig gethematiseerde speeltuin.

7 022,- € Netto
exclusief BTW

J5843

15

1,17 m

13

OUNO LAND 04
OUNOland04A

1+

16

J58311

46 m²

J5841
9

6.5

13

speelfuncties
Glijden

X1

Klimmen - Trap Fantaseren

X1

X2

Elkaar
ontmoeten

Schuilen

Hanteren

Kruipen

X2

X1

X2

X1

Zich
verschuilen Schommelen Balanceren

X1

X1

X1
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Beleef het avontuur...

14

Een speeltuin voor de kleintjes met veel motorische
activiteiten en evenwichtsoefeningen.

5 851,- € Netto
exclusief BTW

J5803

30

1,40 m

32

OUNO LAND 05
OUNOland05A

1+

16

63 m²

J58310

J5880
11.2

7.44

15 speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Lopen verplaatsen

Balanceren

Elkaar
ontmoeten

Schuilen

Schommelen

X2

X2

X1

X6

X2

X1

X1
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Alles voor iedereen!
14

Een inclusieve speeltuin voor kinderen
vanaf 1 jaar met structuren die samen
alle basisspeelfuncties bieden.

16

8 353,- € Netto
exclusief BTW

J5803

30

32

OUNO LAND 06
OUNOland06A

1+

12

J5840

J58450

1,40 m 70,5 m²

J58310
14.6

7.32

17 speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Lopen verplaatsen

Elkaar
ontmoeten

Schuilen

Balanceren

Fantaseren

Schommelen

Draaien

Hanteren

Tactiele
stimulatie

Visuele
stimulatie

X2

X2

X1

X2

X1

X1

X1

X1

X1

X2

X2

X1
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Thematische speeltoestellen
De thematische speeltoestellen van Ouno Land voeren
kinderen naar de wereld van de boerderij. Voorzien van
structuren met levensechte vormen, talrijke details en
leuke elementen.
De kinderen verzinnen prachtige verhalen, fantaseren
volop en meten zich allerlei rollen aan. De boer aan

J5840
J5840A

2 313,- € Netto

J5840B

2 435,- € Netto

het stuur van zijn tractor, de molenaar die zijn molen
repareert, de boerin die appels plukt, de dierenarts die
dieren verzorgt...
Door middel van deze rollenspellen wordt de fantasie
geprikkeld, spelen ze samen en ontwikkelen ze de
spreekvaardigheid.

De boerderij

J5845

exclusief BTW
exclusief BTW

J5840

J5845A

2 310,- € Netto

J5845B

2 348,- € Netto

De hooiwagen

exclusief BTW
exclusief BTW

J5845

8

< 0,6 m

1 = 2,00 m
2 = 0,73 m
3 = 1,55 m

4.12
19 m²
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J5846A

1 803,- € Netto

J5846B

1 840,- € Netto

De koe

exclusief BTW

exclusief BTW

J5846

4.14

4.96

1+

J5846

1+

4

< 0,6 m

1 = 1,14 m
2 = 0,93 m
3 = 1,00 m

3.83
3.93

13.5 m²

1+

4

< 0,6 m

1 = 0,80 m
2 = 0,73 m
3 = 1,12 m

11.5 m²

3.73

J5841
J5841A

3 025,- € Netto

J5841B

3 235,- € Netto

De molen

J5843
J5841

exclusief BTW

3.93

exclusief BTW

J5843A

3 553,- € Netto

J5843B

3 595,- € Netto

De tractor

J5844

exclusief BTW

J5843

exclusief BTW

J5844A

1 665,- € Netto

J5844B

1 705,- € Netto

De aanhangwagen

exclusief BTW

J5844

exclusief BTW

4.46

4.96
6.2

2+

8

1,17 m

1 = 0,80 m
2 = 3,54 m
3 = 2,20 m

20 m²

1+

6

0,75 m

1 = 1,96 m
2 = 1,12 m
3 = 1,73 m

4.12

3.77

1+

4

< 0,6 m

19 m²
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1 = 1,46 m
2 = 0,77 m
3 = 1,04 m

14.5 m²

Combinatie toestellen
Combinatie toestellen bieden diverse speelsensaties ideaal voor kleinere ruimtes.
Een glijbaan, een ladder en een schuilplaats
zijn de basiselementen van elke structuur die is
opgebouwd rond een platform van 1,17 m hoog.

Deze structuren kunnen worden uitgebreid
met klimtouwen, een glijmast en een grote
oversteekbrug.
Deze speelfuncties zijn de meest klassieke voor
kinderen vanaf 2 jaar.

J5801

J5802

J5803

J5804

J5805

J5801A

2 205,- € Netto

J5802A

2 475,- € Netto

J5803A

4 395,- € Netto

J5804A

3 998,- € Netto

J5805A

4 078,- € Netto

J5801B

2 400,- € Netto

J5802B

2 670,- € Netto

J5803B

4 823,- € Netto

J5804B

4 350,- € Netto

J5805B

4 425,- € Netto

exclusief BTW
exclusief BTW

7

1,17 m

1 = 2,75 m
2 = 0,80 m
3 = 3,32 m

2+

8

6.2

1,17 m

2+

1 = 2,75 m
2 = 0,80 m
3 = 3,32 m

3.83
20 m²
J5802

exclusief BTW

17

1,40 m

5.79

20 m²
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exclusief BTW

6.8

6.2

3.83

J5801

exclusief BTW

1 = 3,29 m
2 = 3,54 m
3 = 3,32 m

2J5804
+

exclusief BTW
exclusief BTW

15

1,40 m

6.27

28.5 m²
29.5 m²

J5803

2+

exclusief BTW

1 = 2,84 m
2 = 2,75 m
3 = 3,32 m

3J5805
+

exclusief BTW
exclusief BTW

15

1,40 m

6.27

5.79

5.79
28 m²

1 = 2,84 m
2 = 2,75 m
3 = 3,32 m

Glijbanen en speelhuisjes
Glijbanen en speelhuisjes zijn de traditionele
speeltoestellen bij uitstek. Zij mogen zeker
niet ontbreken bij de aanleg van een speeltuin.
Op de glijbaan kunnen kinderen eerst naar

boven klimmen en dan genieten van de
snelheid van het glijden.
In de speelhuisjes kunnen kinderen samen
rollenspellen doen of gewoon even uitrusten.

J5800

J5870

J58100

J58101

J58102

J5800A

2 495,- € Netto

1 525,- € Netto

J58100A

1 248,- € Netto

J58101A

1 534,- € Netto

J58102A

1 771,- € Netto

J5800B

2 768,- € Netto

J58100B

1 368,- € Netto

J58101B

1 682,- € Netto

J58102B

1 951,- € Netto

J5870A

exclusief BTW

exclusief BTW

exclusief BTW

2+

8

1,17 m

1 = 2,70 m
2 = 1,33 m
3 = 1,97 m

2+

7

1,37 m

1 = 3,30 m
2 = 0,63 m
3 = 2,27 m

1+

exclusief BTW
exclusief BTW

4

0,55m

J58100

6.81

6.15

J5800

J5870

21 m²

20,5 m²

1+

exclusief BTW

6

0,55m

J58101

3.83

3.49

4.27

1 = 0,79 m
2 = 0,68 m
3 = 2,05 m

exclusief BTW

1+
J58102

3.75
14 m²

exclusief BTW

8

0,55m

1 = 1,31 m
2 = 1,28 m
3 = 2,05 m

4.32

4.28
3.75

13 m²

1 = 1,24 m
2 = 0,76 m
3 = 2,05 m

exclusief BTW

4.32
16 m²
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Wiptoestellen
De lage wiptoestellen zijn gemakkelijk
toegankelijk voor kinderen vanaf 1 jaar.
Ze
ontwikkelen
evenwicht
en
bewegingscoördinatie en verstrekken heel
wat wipplezier... eerst voorzichtig en dan
sneller zodra het kind aan zelfvertrouwen
wint.

J58310
J58310A

444,- € Netto

J58310B

488,- € Netto

Het Konijn

J58311

exclusief BTW
exclusief BTW

J58311A

444,- € Netto

J58311B

488,- € Netto

De Haan

1

0,6 m

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

1 = 0,47 m 3.30
2 = 0,26 m
3 = 0,59 m

exclusief BTW

J58312A

444,- € Netto

J58312B

488,- € Netto

De Eend

exclusief BTW
exclusief BTW

2.26

2.26

1+
7 m²

J58312

exclusief BTW

2.26

1+

De wiptoestellen met eenvoudige vorm
zijn geïnspireerd op silhouetten die voor
iedereen herkenbaar zijn. De voetsteunen en
handgrepen verzekeren het comfort en de
veiligheid van de kinderen.

1

0,6 m

1 = 0,47 m 3.30
2 = 0,26 m
3 = 0,67 m

1+
7 m²

1

0,6 m

1 = 0,51 m
2 = 0,26 m
3 = 0,63 m

3.30
7 m²

Schommels

Klimtoestellen
De klimtoestellen lijken op een
sportparcours waarop kinderen hun
evenwicht en behendigheid
kunnen testen. Daarbij worden ook
de concentratie en coördinatie op
de proef gesteld.
Elke kubusvormige configuratie
combineert verschillende klim-

modules,
zoals
netten,
een
klimmuur, flexibele- of vaste ladders of klimtouwen.
Deze toestellen zijn ontworpen
voor kinderen vanaf 2 jaar en
hebben
een
steeds
hogere
moeilijkheidsgraad naargelang de
leeftijd van de kinderen.

J58200
J58200A

J58201

3 423,- € Netto
exclusief BTW

J58200B

3 723,- € Netto

2+

10

J58200

exclusief BTW

1,98 m

Schommels zijn tijdloos en krijgen
daardoor een bevoorrechte plaats in de
speeltuin.
Iedereen schommelt op zijn eigen
tempo: zachtjes voor de kleintjes en
de dromers, hoger en harder voor de
durvers.

5.77

1 = 2,14 m
2 = 2,11 m
3 = 1,98 m

5.74
31.5 m²

J58201A

4 323,- € Netto

J58201B

4 618,- € Netto

2+

12

J58400
1 258,- € Netto
exclusief BTW

J58400

5.76

exclusief BTW

1,98 m

J58400A

J58201

exclusief BTW

1 = 2,69 m
2 = 2,13 m
3 = 1,98 m

3

6.32
34.5 m²

2+

2

1,20 m

1 = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

6
18 m²

‘CITY
Ouno City, de leukste stad!
Welkom in de stad!
Ouno City zet de toon op iedere speelplaats door zeer uiteenlopende
toestellen aan te bieden. Toestellen die modern en dynamisch van aard
zijn.
De materialen zijn robuust en onderhoudsvriendelijk. De frames zijn
gemaakt van metaal, de daken en glijvlakken van polyethyleen en de
panelen van HPL.
De heldere en minerale kleuren herinneren aan een omgeving van
gebouwen en licht.
Allerlei details op de structuren voegen realisme toe aan het stedelijke
avontuur. De voorgestelde speelactiviteiten accentueren de voorstelling
van een wereld in beweging.
De speeltoestellen van Ouno City zijn bedoeld voor kinderen vanaf één jaar
oud. De compacte toestellen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in
alle soorten omgevingen.

18
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Ouno, de kwaliteit en de garanties van Proludic,
wereldleider op het gebied van speeltuinen.

Garantie

Garantie

10 JAAR

10 JAAR

Daken van rotatiegegoten
polyethyleen

Balk en buizen
van gecoat staal
Palen van
gecoat staal
70 X 70 mm

Ons bevestigingsmateriaal

Garantie

25 JAAR

Onze bevestigingen zijn van
roestvrij staal. Hierdoor zijn onze
assemblages zeer stevig, slijtvast
en bestand tegen corrosie en
temperatuurschommelingen.

Gekleurde panelen
van HPL met
UV-behandeling 6 mm

Garantie

10 JAAR

Garantie

5 JAAR

Mand van rotatiegegoten
polyethyleen

Garantie

10 JAAR

Kunststof onderdelen
(dopjes, bollen
van de netten,
klimgrepen)
van polyamide

Vloer en
klimmuur van
antislipmultiplex
met een dikte
van 18 mm

Garanties tot 25 jaar

Garantie

25 JAAR
Balken van
schommelstructuren, kokers
van palen en kettingen van
gegalvaniseerd staal

Kwaliteit
en conformiteit
Vanaf het ontwerp en gedurende de
hele levenscyclus van de producten
legt Proludic zichzelf technische en
industriële procedures op die op elk
gebied hoge prestaties garanderen, zoals
de materiaalkeuzes, de tests die tijdens
de ontwerpfase worden uitgevoerd en de
productiecontroles.
Al
onze
speeltoestellen
worden
gecontroleerd en getest door een
onafhankelijk laboratorium, de TÜV,
dat een certificaat aflevert voor
overeenstemming met de Europese
normen (EN 1176).

Garantie

Garantie

5 JAAR
Versterkt
polyestertouw
Ø 16 mm
Glijbaan van
rotatiegegoten
polyethyleen

Proludic verbindt zich m.b.t. de kwaliteit
en de duurzaamheid van zijn producten.
Naast een keuze aan resistente materialen
en een hoogstaand productieniveau, biedt
Proludic hoge garantievoorwaarden.

5 JAAR
Gepatenteerd
mechanisch
systeem

Traceerbaarheid en recycling
Al onze kunststof onderdelen zijn gemarkeerd
met internationale standaardafkortingen,
die traceerbaarheid en een goede
recycling garanderen.

Garantie

25 JAAR

Gekleurde
panelen van HPL met
UV-behandeling 13 mm / 6 mm
ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

EN
1176
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‘CITY

dynamisch en kleurrijk!
29

Een inclusieve speeltuin, boordevol energie,
die de essentiële speelactiviteiten samenbrengt
in 3 verschillende structuren.

6 115,- € Netto
exclusief BTW

J5820

17

1,17 m

30

OUNO CITY 01
OUNOcity01A

1+

29

44 m²

J58122

J58300
8.7

6.65

8 speelfuncties

20

Schommelen

Balanceren

Fantaseren

Hanteren

Tactiele
stimulatie

Elkaar
ontmoeten

Uitrusten

X1

X1

X1

X1

X1

X2

X1

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

Gooi het anker, jonge matrozen!

27

Een speeltuin rond het zee thema. Zet aan tot motorische
activiteiten en voedt de kinder verbeelding.

6 876,- € Netto
exclusief BTW

J5830

15

1,20 m

31

OUNO CITY 02
OUNOcity02A

1+

27

J5833

50 m²

J58430
10.16

6.35

11 speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Elkaar
ontmoeten

Fantaseren

Hanteren

Visuele
stimulatie

Tactiele
stimulatie

Schommelen

X1

X1

X2

X1

X2

X2

X1

X1
ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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‘CITY

Klaar voor vertrek!

28

Een inclusieve speeltuin met dynamische- en rollenspel
structuren. Kinderen wanen zich op de luchthaven.

26

OUNO CITY 03
OUNOcity03A

8 123,- € Netto
exclusief BTW

J5824

1+

24

30

J5832

1,40 m 49,5 m²

J58301
9.5

6.6

14

22

speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Klimmen Wand

Elkaar
ontmoeten

Fantaseren

Hanteren

Visuele
stimulatie

Tactiele
stimulatie

Schuilen

Uitrusten

Schommelen

Balanceren

X1

X2

X1

X2

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

Momenten van samenzijn
29

Een inclusieve speeltuin, toegankelijk vanaf 1 jaar.
Deel en beleef met elkaar de belangrijkste
speeltuin activiteiten.

1,20 m

30

7 447,- € Netto
exclusief BTW

J5820

18

31

OUNO CITY 04
OUNOcity04A

1+

29

J58120

J58431

57 m²

J58300
11

6.55

11

speelfuncties
Glijden

Klimmen - Trap

Elkaar
ontmoeten

Fantaseren

Schuilen

Uitrusten

Schommelen

Balanceren

Schommelen

X1

X1

X3

X1

X1

X1

X1

X1

X1

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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Speel naar Wens
en Hartenlust!

‘CITY

Een inclusieve speeltuin met een overdosis
aan speelactiviteiten. Dynamisch of rustig,
voor iedereen iets naar wens.

1+

28

26

30

31

OUNO CITY 05
OUNOcity05A

8 380,- € Netto
exclusief BTW

J5825

23

30

J5834

J58300

J58302

1,40 m 74,5 m²

J58430
13

6.6

18 speelfuncties

24

Glijden

Klimmen Trap

Klimmen Wand

Lopen verplaatsen

Kruipen

Balanceren

Hanteren

Fantaseren

Elkaar
ontmoeten

Schommelen

Uitrusten

Schuilen

X1

X1

X1

X1

X1

X3

X2

X1

X2

X3

X1

X1

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

Een wereld in beweging

31

Een dynamische speeltuin met talloze motorische
activiteiten: klimmen, glijden, draaien en hangen.

9 919,- € Netto
exclusief BTW

J58221

23

1,98 m

28

OUNO CITY 06
OUNOcity06A

2 +

32

J58450

77,5 m²

J5821
14.74

6.4

12 speelfuncties
Glijden

Klimmen Trap

Klimmen Wand

Zich
vastgrijpen

Elkaar
ontmoeten

Schuilen

Draaien

X1

X5

X1

X1

X2

X1

X1
ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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‘CITY

Thematische speeltoestellen
De thematische speeltoestellen van Ouno
City transformeren iedere speeltuin in
een denkbeeldige stadswereld. Kinderen
verzinnen verhalen en fantaseren in een
stedelijke omgeving die is geïnspireerd op
de wereld van volwassenen. De auto kan
worden gecombineerd met de garage,

J5831
J5831A

3 500,- € Netto

J5831B

3 615,- € Netto

De garage

J5834

exclusief BTW
exclusief BTW

het vliegtuig met de luchthaven en de
boot met de vuurtoren. Gestimuleerd
door de talrijke details en de originele
speelelementen die zich op ieder toestel
bevinden, kunnen kinderen hun fantasie
en imitatiespel telkens de vrije loop laten
gaan.

J5831

J5834A

1 505,- € Netto

J5834B

1 543,- € Netto

De auto

exclusief BTW
exclusief BTW

J5834

26

8

< 0,6 m

1 = 1,80 m
2 = 0,73 m
3 = 1,47 m

4.80
16 m²

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

1+

4

< 0,6 m

J5832A

3 073,- € Netto

J5832B

3 270,- € Netto

4.05

7.73

1+

J5832

1 = 1,05 m
2 = 1,03 m
3 = 1,21 m

exclusief BTW
exclusief BTW

J5832

4.75
4.01

14 m²

Het vliegveld

1+

8

< 0,6 m

1 = 1,76 m
2 = 0,60 m
3 = 1,97 m

3.59
14 m²

‘CITY

J5835
J5835A
J5835B

1 678,- € Netto

Het vliegtuig

J5830
J5830A

exclusief BTW

1 715,- € Netto

J5830B

exclusief BTW

J5835

4 348,- € Netto

De vuurtoren

J5833

J5830

exclusief BTW

4.46

4 543,- € Netto
exclusief BTW

J5833A

1 270,- € Netto

J5833B

1 310,- € Netto

De boot

exclusief BTW
exclusief BTW

J5833

3.72

4.11
6.15

1+

4

< 0,6 m

1 = 1,11 m
2 = 0,71 m
3 = 0,97 m

3.71
13.5 m²

2+

9

1,17 m

1 = 2,68 m
2 = 1,46 m
3 = 2,12 m

21 m²

1+

4

< 0,6 m

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

1 = 0,72 m
2 = 0,60 m
3 = 0,95 m

3.61
11 m²

27

‘CITY

Combinatie toestellen
Combinatie toestellen bieden diverse
speelsensaties ideaal voor kleinere
ruimtes. Een glijbaan, een ladder en een
schuilplaats zijn de basiselementen van
elke structuur die is opgebouwd rond
een platform van 1,17 m hoog.

J5822

J5821

J5823

J5824

J5825

J5821A

2 873,- € Netto

J5822A

3 035,- € Netto

J5823A

5 813,- € Netto

J5824A

4 588,- € Netto

J5825A

4 655,- € Netto

J5821B

3 060,- € Netto

J5822B

3 223,- € Netto

J5823B

6 223,- € Netto

J5824B

4 928,- € Netto

J5825B

4 995,- € Netto

exclusief BTW
exclusief BTW

2+

7

1,17 m

1 = 2,77 m
2 = 0,80 m
3 = 3,21 m

exclusief BTW
exclusief BTW

2+

8

1 = 2,77 m
2 = 0,80 m
3 = 3,21 m

2+

exclusief BTW
exclusief BTW

17

1,40 m

J5823

6.79

1 = 3,30 m
2 = 2,78 m
3 = 3,21 m

2+

exclusief BTW
exclusief BTW

1,40 m

15
J5824

1 = 2,78 m
2 = 2,77 m
3 = 3,21 m

6.27

3+

exclusief BTW
exclusief BTW

1,40 m

15
J5825

6.27

3.80
20 m²

J5822

3.83
J5821

1,17 m
6.27

6.27

28

Deze structuren kunnen worden
uitgebreid met klimtouwen, een glijmast
en een grote oversteekbrug. Deze
speelfuncties zijn de meest klassieke
voor kinderen vanaf 2 jaar.

20 m²

5.77

28.5 m²
30 m²

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

5.77

28.5 m²

5.77

1 = 2,79 m
2 = 2,77 m
3 = 3,21 m

‘CITY

Glijbanen en speelhuisjes
Glijbanen en speelhuisjes zijn de
traditionele speeltoestellen bij uitstek.
Zij mogen zeker niet ontbreken bij de
aanleg van een speeltuin.
Op de glijbaan kunnen kinderen eerst

naar boven klimmen en dan genieten
van de snelheid van het glijden.
In de speelhuisjes kunnen kinderen
samen rollenspellen doen of gewoon
even uitrusten.

J5820
J5820A

3 153,- € Netto

J5820B

3 415,- € Netto

J5875
J5875A

exclusief BTW

1 525,- € Netto
exclusief BTW

exclusief BTW

2+

8

1,17 m

1 = 2,66 m
2 = 1,28 m
3 = 1,97 m

2+

7

6.15

1,37 m
6.81

1 = 3,32 m
2 = 0,63 m
3 = 2,23 m

1 800,- € Netto

J58121A

2 174,- € Netto

J58122A

2 474,- € Netto

J58120B

1 951,- € Netto

J58121B

2 326,- € Netto

J58122B

2 626,- € Netto

1+

exclusief BTW
exclusief BTW

0,55 m

4
J58120

1 = 0,75 m
2 = 0,64 m
3 = 1,94 m

exclusief BTW
exclusief BTW

1+

0,55 m

6
J58121

13 m²

1 = 1,20 m
2 = 0,64 m
3 = 1,94 m

1+

4.28

3.83
3.87

20,5 m²

J58122

3.87
14 m²

exclusief BTW
exclusief BTW

8

0,55 m
4.29

1 = 1,27 m
2 = 1,21 m
3 = 1,96 m

4.38
16 m²

J5875

21 m²

J58121

J58120A

3.49

4.27
J5820

J58120

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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‘CITY

Wiptoestellen
De lage wiptoestellen zijn gemakkelijk
toegankelijk voor kinderen vanaf 1 jaar.
Ze
ontwikkelen
evenwicht
en
bewegingscoördinatie en verstrekken heel wat
wipplezier... eerst voorzichtig en dan sneller
zodra het kind aan zelfvertrouwen wint.

J58300 Het Kuiken
J58300A

462,- € Netto

J58300B

488,- € Netto

1+

1

exclusief BTW
exclusief BTW

0,6 m

J58300

1 = 0,48 m
2 = 0,26 m
3 = 0,61 m

J58301A
J58301B

488,- € Netto

1+

1

exclusief BTW

exclusief BTW

0,6 m

J58301

2.26

30

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

1 = 0,51 m
2 = 0,26 m
3 = 0,61 m

J58302 De Scooter
J58302A

462,- € Netto

J58302B

488,- € Netto

1+

1

exclusief BTW
exclusief BTW

J58302

2.26

2.26
7 m²

0,6 m

3.30

3.30

3.30

7 m²

De Zeehond

J58301
462,- € Netto

De wiptoestellen met eenvoudige vorm zijn
geïnspireerd op silhouetten die voor iedereen
herkenbaar zijn. De voetsteunen en handgrepen
verzekeren het comfort en de veiligheid van de
kinderen.

7 m²

1 = 0,54 m
2 = 0,26 m
3 = 0,60 m

Schommels

Klimtoestellen
De klimtoestellen lijken op een
sportparcours waarop kinderen
hun evenwicht en behendigheid
kunnen testen. Daarbij worden
ook de concentratie en coördinatie op de proef gesteld.
Elke kubusvormige configuratie
combineert verschillende klim-

Schommels
zijn
tijdloos
en krijgen daardoor een
bevoorrechte plaats in de
speeltuin.
Iedereen schommelt op zijn
eigen tempo: zachtjes voor de
kleintjes en de dromers, hoger

modules, zoals netten, een
klimmuur, flexibele- of vaste
ladders of klimtouwen.
Deze toestellen zijn ontworpen voor kinderen vanaf 2 jaar
en hebben een steeds hogere
moeilijkheidsgraad naargelang
de leeftijd van de kinderen.

en harder voor de durvers.
De schommels zijn verkrijgbaar met 2 zitjes of een mand.
De mand heeft een diameter van meer dan een meter.
Hierdoor kan iedereen delen
in de schommelpret.

J58220

J58221

J58430

J58431

J58220A

4 350,- € Netto

J58221A

5 845,- € Netto

1 258,- € Netto

J58431A

2 032,- € Netto

J58220B

4 628,- € Netto

J58221B

6 110,- € Netto

2+

10

2+
J58221

12

2+

5

exclusief BTW
exclusief BTW

1,98 m

J58220

5.77

1 = 2,14 m
2 = 2,11 m
3 = 1,97 m

J58430A

exclusief BTW

exclusief BTW

exclusief BTW

exclusief BTW

1,98 m

5.76

1 = 2,69 m
2 = 2,13 m
3 = 1,97 m

2+

1,20 m

2

J58430

3

6.32

5.74
31.5 m²

‘CITY

34.5 m²

1 = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

2.60

1 = 3,19 m
2 = 1,75 m
3 = 2,13 m

5.90

6
18 m²

1,20 m

16 m²
ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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Aanvullende speeltoestellen en meubilair
De Ouno-speeltuin kan worden aangevuld
met speeltoestellen waar kinderen dol op
zijn, maar ook met meubilair.
Een
trampoline,
draaitoestel
en
evenwichtsparcours verrijken de motoriek
van kinderen, ontwikkelen het zelfver-

J58450A

J58450

J58450

J5880

1 201,- € Netto

1 012,- € Netto

J5880A

exclusief BTW

J5880

5.08

32

J58550
J58550A

exclusief BTW

5.87

5.08

23 m²

trouwen en stimuleren samenspelen.
Met banken en een tafel kan de speeltuin
volledig worden ingericht. Hiervan kunnen begeleiders gebruikmaken, maar ook
de kinderen. Even uitblazen, relaxen of
kletsen.

3+

4

1m

1 = 1,08 m
2 = 1,08 m
3 = 0,96 m

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

exclusief BTW

5

5.49
26.5 m²

3 134,- € Netto

2+

12

0,45 m

1 = 2,65 m
2 = 2,18 m
3 = 0,45 m

5.50
27 m²

3+

1

1m

1 = 2,00 m
2 = 2,50 m
3 = 0,40 m

J58500
J58500A

335,- € Netto
exclusief BTW

J58510
J58510A

385,- € Netto
exclusief BTW

J58515

1 = 2,00 m
2 = 0,42 m
3 = 0,45 m

1 = 2,00 m
2 = 0,54 m
3 = 0,86 m

J58515A

exclusief BTW

J58520
J58520A

1 = 2,00 m
2 = 0,80 m
3 = 0,62 m

335,- € Netto

425,- € Netto
exclusief BTW

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be

L

65 L

1 = 0,45 m
2 = 0,45 m
3 = 0,50 m
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Onze 10 tips

voor de succesvolle aanleg van uw Ouno-speeltuin

8
9
10

1
2

7

6

10
3
5

4
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5
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1

2

Varieer de speelmogelijkheden
(klimmen, glijden, schommelen,
zich verstoppen...)

Neem de vrije zones tussen elk
toestel in acht

6

7
8

3

4

5

Installeer indien mogelijk het
roestvrijstalen glijvlak van een
glijbaan niet naar het zuiden,
niet in de volle zon gericht

9

Scherm de speeltuin af van het
verkeer

Zorg voor een valbrekende
ondergrond onder speeltoestellen
waar een risico op vallen bestaat Raadpleeg norm EN 1177

Plaats banken voor de begeleiders
en afvalbakken om de plaats
schoon te houden

Blijf binnen
ve) kader!
ie
t
a
m
r
o
n
(
het
llectieve

is
speeltuin
o
c
d
en
van e
g van e
eidseisen
h
ig
il
e
v
De aanle
de
rpen aan
onderwo
EN 1177.
n
e
atie, de
7
6
N 117
de install
ft
e
tr
t
e
b
normen E
r
de
den en he
atieve ka
ndergron
o
e
d
n
Dit norm
e
k
re
g van valb
uitvoerin
d.
onderhou

Installeer een informatiepaneel

Wist u dit?
Installeer de toestellen
met zorg en volg de instructies
uit de montagehandleiding

Inspecteer regelmatig de staat
van de speeltoestellen en neem
in geval van schade contact
op met onze servicedienst
(telefoon of via internet) om
snel de nodige reparaties te laten
uitvoeren

De ondergrond waarop de speelstructuren worden
gemonteerd
(zand,
gras,
kunstgras,
gietvloer,
houtsnippers, enz.), moet zijn valbrekende vermogen
kunnen aantonen ten opzichte van de vrije-valhoogte.

In deze catalogus wordt deze index
naast elk speeltoestel vermeld

De opstelling van de speeltoestellen ten opzichte van
elkaar moet gebeuren met inachtneming van een
zone die vrij is van hindernissen, de veiligheidszone
genoemd.
J5804

10

Installeer speeltoestellen voor
verschillende leeftijdsgroepen

In deze catalogus worden de
afmetingen van de veiligheidszone
naast elk speeltoestel vermeld

6.27

28.5 m²

5.79

Een ‘Service- en onderhoudsplan’ moet worden
ingevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Dit document certificeert de regelmatige en strenge inspectie
en onderhoud van de speeltuin en de speeltoestellen.

ouno.proludic.nl - ouno.proludic.be
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Hoe moet uw speeltuin
worden geïnstalleerd?
2

BEREID UW TERREIN VOOR

Voer zo nodig voorbereidende grondwerken uit (betonplaat).

Ouno-producten zijn verkrijgbaar met 2 verschillende soorten
verankering, te kiezen op basis van het type ondergrond
waarop de speeltoestellen zullen worden geïnstalleerd.

Type A

Verankering in een losse bodem van
natuurlijke oorsprong (grind, zand,
gras, houtsnippers...)

Type B

Bevestiging op een bestaande
betonplaat of een betonplaat die vóór
de installatie van de speeltoestellen
gerealiseerd moet zijn
Grondplaat

Losse
bodem

Beton

* De type B-verankeringsset bestaat
uit kokers, grondplaten, schroeven,
bouten, doppen en moerdoppen)

Betonplaat

Ouno-producten worden geleverd met een type
A-verankering.
Om de type B-verankeringsset te verkrijgen moet
u de referentie J58XXB bestellen (zie voorbeeld
hieronder)
Type A-verankering

J5800A

Type A-verankering
+ type B-verankeringsset*

J5800B

3

BEREID UW MATERIAAL VOOR

ONS ADVIES!
leiding
Lees de hand r in zijn
ee
een eerste k
r
o
o
geheel d
leiding
Volg de hand ap voor
st
vervolgens
stap

Rust uzelf uit met de nodige gereedschappen
(schop, schroevendraaier met meerdere bitjes, moersleutel,
hamer...)

4

VOLG DE INSTRUCTIES

Elk speeltoestel wordt geleverd met gedetailleerde en
geïllustreerde montagevoorschriften.

NOG MEER
HULP!

Elke handleiding bevat:
• de installatie-instructies naargelang de aard van de
bodem
• de instructies voor het uitvoeren van de verankeringen
• de informatie over de volgorde waarin de onderdelen
moeten worden gemonteerd
• het overzicht van de geleverde onderdelen
(structuurelementen en bevestigingsmiddelen)

Wordt ook opgegeven:
• het aantal aanbevolen personen
• de duur van de installatie
• het benodigde volume beton voor de
realisatie van type A-verankeringen

Scan de QR-code
verklarende om een
montagevideo te
bekijken
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Proludic… aan uw zijde en tot uw dienst

Hebt u hulp nodig bij het installeren van uw speeltuin?
Neem contact op met het
Proludic-ondersteuningsteam op het nummer

+31 (0) 85 0477 504

Onze bekwame klantendienst reageert snel op vragen
die mogelijk tijdens de installatie opduiken en houdt zich
ook bezig met de verzending van reserveonderdelen.

Vraag om technische ondersteuning
Onze teams van deskundigen kunnen u ter plaatse adviseren
over voorbereidende grondwerken, verankeringen, in acht te nemen zones
voor de valbrekende ondergronden, de montage van elementen, enz.
Deze voordelige service garandeert u een persoonlijke technische assistentie
bij het uitvoeren van uw installatie.

Meer informatie op de website ouno.proludic.nl / ouno.proludic.be

Wilt u de installatie van uw speeltuin
toevertrouwen aan een professional?
Proludic verzorgt de installatie van zijn speeltoestellen bij u op
locatie met vakbekwame teams.
Met inachtneming van de montagevoorschriften die bij de toestellen
zijn geleverd en de clausules die in de specificaties zijn vastgelegd,
biedt Proludic een hoogwaardige service in overeenstemming met
het vereiste normatieve kader.

Proludic kan ook alle aanvullende informatie bieden over o.a.:
Realisatie van de valbrekende ondergronden
Installatie van de speeltoestellen
Servicedienst
Service en onderhoud
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Ontwerp zelf uw eigen speeltuin

Uitknippen, plaatsen, bekijken... Uw toekomstige speeltuin in beeld brengen, was nog
nooit zo eenvoudig!
U beschikt over:

2 rasterplannen (pagina’s 39 en 40), met ruitjes op een schaal van 1/100.
Een ruitje van 5 x 5 mm = een werkelijke ruimte van 50 x 50 cm
Productminiaturen die moeten worden uitgeknipt (pagina’s 41 en 43) - Schaal van 1/100.

1

2

Teken met potlood het gebied
dat gereserveerd is voor uw
speelterrein.

Knip de producten uit die u hebt
gekozen.

Knip langs de buitenste stippellijn.
De vetgedrukte binnenste stippellijn geeft de
veiligheidszone weer (zie pagina 35).

Geef aan waar de toegangspunten en de
vegetatie zich bevinden.
Geef de noordelijke en zuidelijke richting aan.

3

Plaats de uitgeknipte miniaturen
op het rasterplan in de
gedefinieerde ruimte.

Houd rekening met de aanlegtips op pagina’s
34 en 35.

J5833

J5821

J58300

J5833
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Project # 2
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Aanvullende speeltoestellen

Knip de gewenste toestellen uit.

J5800

J5802

J5801

J5804

J5803

J58220

J58201

J58450

J58550

J58100

J5841

J5805

J5843

J5840
J58400

J5846

J5870

J5880

J58102
J5845
J58311

J58312

J5844

J58101

J58310
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‘CITY

2

J5820

Knip de gewenste toestellen uit.

J5823

J5822

J5821

Aanvullende speeltoestellen

J58221

J58430

J5824

J58450

J58550
J58431
J5875

J5831
J5825

J58220

J5830
J5880
J5832
J5834
J58120
J58122

J5833
J58121

J58300

J58301

J58302

J5835
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LEVERINGSCONDITIES 2018
Aanbiedingen						
* Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 3 maanden na afgifte
* Aanbiedingen blijven eigendom van Proludic BV, incl. verstrekte tekeningen en
ontwerpen
Prijzen							
* Prijzen in euro’s excl. BTW en geldig t/m 31-12-2018			
* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
Installatie
* Installatieprijzen in combinatie met aflevering
* Installatieprijzen volgens opgave prijslijst, alleen geldig in NL en BE		
* Installatieprijzen zijn incl. reistijd, voormontage e.d.
* Minimale bijdrage installatiekosten: € 210,* Conform de geldende richtlijnen en/of normen
* Installatie is excl. schone grondverklaring, afvoer overtollige grond (blijft eigendom van
opdrachtgever), hekwerken en herstel van straatwerk tenzij anders aangegeven
* Incl. uitvlakken van vrijgekomen grond
* Incl. aanleg van rijplaten (eerste 15m1 inbegrepen, rest tegen meerprijs)
* Logboek wordt na installatie digitaal verstuurd
* Proludic B.V. gaat ervan uit dat de installatieplek:
* goed bereikbaar is voor vrachtauto en (hijs-)kraan (min. doorrijdbreedte 1,5m1)
* vrij is van los oppervlaktemateriaal (schors, parelgrind, speelzand, straatwerk e.d.)
* vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt, kabels e.d.)
* Van de opdrachtgever wordt informatie verwacht:
* m.b.t. indeling van de speelplek, de aanwezigheid van obstakels en objecten in de grond,
aard van de valdempende ondergrond e.d.
* Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. schade van welke aard dan ook in geval van geen of
juiste informatie over de installatieplek.
* Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade
aan eventueel aanwezige leidingen en/of kabels.
* De informatie van de ligplaats van leidingen en/of kabels vragen wij kosteloos voor u op
bij de instantie KLIC. Tel. 0800-0080 of www.klic.nl
* Indien er vertraging optreedt in de installatie door obstakels in of boven de grond, zullen
de hieruit voortvloeiende meerwerkzaamheden worden verrekend o.b.v. nacalculatie
tegen een tarief van € 65,- p. uur
*
Overige extra werkzaamheden worden doorberekend o.b.v. nacalculatie (o.a.
demontage, herstraten, inzet van kranen e.d.)
* Proludic BV kan tegen een meerprijs speciale grondverankeringen leveren, welke
geschikt zijn voor afwijkende grondsituaties (o.a. asfalt, beton)
* Daar waar nodig zal Proludic BV samenwerken met externe bedrijven, welke onder
normstelling van Proludic BV uw opdracht zullen uitvoeren

Levering						
* Levering is op één adres
* Orders groter dan € 2000,- franco levering
* Orders tot € 2000,- levering belast met verzendkosten
* Overtochtkosten worden doorberekend
* Excl. voormontage (tegen meerprijs mogelijk)
* Installatiehandleiding wordt bij levering ingesloten
Certificering						
Proludic B.V. is in bezit van, en werkt volgens de volgende certificeringen:
* NEN-EN-ISO9001:2008
* VCA** (2008/5.1)
* KOMO (BRL9921)
* NEN-EN-ISO14001:2004
* Wij leveren gecertificeerde producten volgens NEN EN 1176-2017
Facturering en betaling
* Facturering standaard producten: na uitvoering van de werkzaamheden
* Facturering custom made: op vooraf overeengekomen voorwaarden
* Betaling binnen 28 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen
* Kredietcheck zal waar van toepassing worden uitgevoerd
Eigendomsoverdracht en risico
* Proludic B.V. blijft eigenaar tot betaling is verricht
* Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper
Reclamatie
* Door schriftelijke melding binnen 14 dagen na oplevering bij Proludic BV
* Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper
Annulering
* Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming
en na schriftelijke bevestiging van Proludic BV
* Bij standaardproducten brengen wij 30% annuleringskosten in rekening
* Bij annulering van een geplande montage binnen 5 werkdagen voor uitvoeringsdatum
brengen wij 25% van het montagebedrag in rekening
* Speciaal vervaardigde producten, specials en exclusief design, kunnen niet geannuleerd
worden
Algemeen
* Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten etc. zijn de ‘Algemene Voorwaarden Proludic
BV’ zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant (nr. 17110120)
* Algemene Voorwaarden worden op aanvraag verzonden
* Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen voorbehouden

Garanties:
25 jaar: voor structurele defecten aan de toestellen, veroorzaakt door een materiaal- of
fabricagefout in:
* de wandpanelen van multiplex, gekleurd compact of polyethyleen
* de palen van gecoat gegalvaniseerd staal, gegalvaniseerd staal en rvs
* de rvs buizen
10 jaar: voor structurele defecten aan de toestellen, veroorzaakt door een materiaal- of
fabricagefout in:
* de metalen onderdelen (mobiele systemen uitgezonderd)
* de vloerpanelen van multiplex, compact of polyethyleen
* de palen van het frame (hout of metaal)
* voor het nog leverbaar zijn van onderdelen (zelfs als toestel niet meer in de catalogus
vermeld staat)
5 jaar: voor structurele defecten aan de toestellen veroorzaakt door een materiaal- of
fabricagefout in:
* het mechanisme van de wiptoestellen
* de (roterend) gegoten onderdelen van kunststof (bewegende systemen uitgezonderd)
* de montage onderdelen van de netten
2 jaar op alle fabricagefouten van product onderdelen
* De garantie bevat enkel de onderdelen en het herstellen van de beschadigde delen;
installatiekosten niet inbegrepen en op nacalculatie
* De garantie bevat enkel de onderdelen. Het herstellen van de beschadigde delen
(installatiekosten) is alleen het eerst jaar inbegrepen en op nacalculatie
Uitgesloten van garantie:
* Slijtage door normaal gebruik van het toestel en vandalisme
* Esthetische problemen zoals:
* het splijten/ versplinteren van het hout, gelamineerd hout
* het verkleuren van de geverfde oppervlakken
* gelamineerde compact polyethyleen panelen of plastic delen
* oppervlaktecorrosie van metalen onderdelen
* Slijtage van het toestel doordat het niet geïnstalleerd is volgens de richtlijnen van
Proludic BV en onderhouden conform de Proludic BV onderhoudshandleiding / de
noodzakelijke controles en geldende richtlijnen
* Wanneer Proludic BV materialen worden gebruikt op speeltoestellen van andere
fabrikanten
* Compensatie van kosten of opbrengsten doordat het toestel tijdelijk buiten gebruik is
geweest
* Voor toestellen die binnen 500 meter van de kustlijn zijn geplaatst geldt een gehalveerde
garantietermijn
Producten en diensten van derden
* Proludic BV levert ook niet-Proludic producten, ondergronden en installatiediensten,
geleverd of uitgevoerd door gecertificeerde derde partijen
* De algemene Proludic BV garantie is niet van toepassing op dergelijke producten en
diensten, die veelal hun eigen garantievoorwaarden hebben
* De leveringsvoorwaarden voor producten van derden worden op aanvraag verstuurd

Proludic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan producten zoals afgebeeld in de catalogus zonder voorafgaande
verwittiging, dit enkel ten doel om de producten te verbeteren. Typfouten voorbehouden.
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