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Onze visie: 

Het ontwerpen, ontwikkelen en 

produceren van kwalitatieve producten 

die kinderen samen laten spelen, 

ongeacht hun gesteldheid.
 

‘Beperking’ is een probleem wat door de maatschappij is gecreëerd. Wij 
zien het als onze taak om mensen met beperkingen volledig te laten 
deelnemen in sociale omgevingen. Om dat doel te bereiken creëren wij 
unieke producten welke het samenspel mogelijk maken. Dat is de ware 
betekenis van ‘Inclusive’. Iedereen samen laten spelen.

Beperkingen hoeven geen beperking te zijn. Speeldrempels kunnen 
worden verkleind of zelfs in totaliteit worden weggenomen. We geven 
barrière producten een make-over – of we beginnen bij het begin –en 
bedenken nieuwe concepten die het samenspel wél mogelijk maken. 

Wat we doen



Indicator voor complete blindheid of zeer 
gelimiteerd zicht.

Indicator voor weinig tot geen gehoor.

Voor kinderen met een zintuiglijke 
verwerkingsstoornis.  Voor deze catalogus 
gaan we uit van kinderen met autisme, 
asperger, ADHD en ADD.

Indicator voor kinderen die volledig 
afhankelijk zijn van hun rolstoel.

Voor kinderen die zelfstandig kunnen 
handelen met behulp van loophulpmiddelen, 
zoals krukken of wandelstok.

Indicator voor beperkt zicht en 
zelfstandigheid.

Indicator voor beperkt gehoor met hulp 
van een gehoorapparaat. 

Indicator voor kind met leerproblemen of 
ontwikkelingsmoeilijkheden.

Indicator voor gematigde zelfstandige 
beweging bij het in en uit de rolstoel 
komen. 

Selecteer onze producten

Gebruikersgids.

Helpende hand om voor ieder kind de 

juiste speelmogelijkheden te kiezen.

Het Inclusive Play team spendeert veel tijd aan onderzoek naar 
beperkingen, leerproblemen en ontwikkelingsachterstanden. Dit helpt 
ons te begrijpen wat spelen kan bemoeilijken. Hierdoor kunnen wij onze 
ontwerpen aanpassen en speelbarrières minimaliseren.

We begrijpen dat niet iedereen op de hoogte is van kinderbehoeften en 
-ontwikkelingsniveaus. Deze catalogus verklaart waarom wij specifieke 
producten aan ons assortiment hebben toegevoegd. Tevens geeft 
het inzicht in de voordelen voor kinderen met beperkingen. Enkel 
die producten waar kinderen plezier aan beleven en waar zij baat bij 
hebben, worden aan het assortiment toegevoegd: Dát is ‘Inclusive Play’.

 

Deze symbolen worden gebruikt om de verscheidenheid van beperkingen aan te duiden. Het 

zijn eigen interpretaties van bekende beperkingsymbolen. Hiermee worden de verschillende 

behoefteniveaus aangegeven. 

Alle producten zijn ontworpen volgens de Europese standaard BSEN117:2008
Alle producten zijn beschermd met ontwerprecht. Copyright 2014.



Inclusive Play®

IP21 The Lollipop 

Dit is de algemene ‘Inclusive’ boodschap op één bord. Het is 
onderdeel van de landelijke  ‘Inclusive Play’ campagne om de 
verspreiding van toegankelijke speeltuinen aan te duiden. Zo weet je 
dat je hier altijd kan spelen!

In 2012 en 2013 heeft KIDS, de hulporganisatie voor kinderen met 
een beperking, onderzoek naar speeltuinbezoekers gedaan.  Minder 
dan 50% van de bezoekers vond dat de in de speeltuin aanwezige 
activiteiten  geschikt waren voor hun kinderen. 
Duidelijk werd dat veel speelterreinen niet toegankelijk zijn voor iedereen. 
Daarbij kon men de wel-toegankelijke speelterreinen niet lokaliseren.  
De meeste bezoekers vertelden dat zij daar via school of andere ouders 
achterkwamen. 

Is uw speelterrein ontworpen om toegankelijk te zijn en is dit bewezen 
door middel van onze online test of door feedback van de locale 
gebruikers en gehandicaptengroepen?  – Waarom schreeuwt u dat niet 
van de daken met dit bord? 

Welkom op jouw speelterrein. Hier is 

alles mogelijk, je kunt hier dus met AL je 

vriendjes volop spelen.

Materialen Densetec XD gerecycled HDPE

Bel ons! +31(0)485 470 724

www.proludic.nl



Inclusive Play®

Beweging
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IP01 Revolve

Speelterreinen zijn niet compleet zonder dynamische elementen. De Revolve biedt 
kinderen bewegingssensaties die ze in het dagelijks leven niet kunnen beleven. Het 
laat ze een zowel ronddraaiende als schommelende beweging ervaren. Kinderen 
kunnen plaatsnemen op de buitenrand of gaan liggen in de diepe kom.

Activiteiten  Schommelen, ronddraaien, sociaal, steunende   

  beweging

Kenmerken  Grote kom (130cm in diameter)     

  Brede rand (48 cm vanaf de grond)

Leeftijd  4+ jaar

Aantal gebruikers  6

Valgebied   26,6 m2

[VVH]  1m

Materialen  Roestvrij staal met poedercoating en een antisli p  

  opstaprand

Gewicht  240 kg

De rand met voelbare structuur en de 
contrasterende kleuren maken het toestel 
goed zichtbaar en ondersteunen het in-
en-uit de kom bewegen.

 

Schommelen en ronddraaien prikkelen 
de balans in het binnenoor. Dit 
versterkt het bewegingsgevoel.  

Kinderen in een rolstoel zijn gebaat bij 
de brede rand welke op rolstoelhoogte is 
geplaatst is. Het vergemakkelijkt het in-
en-uit tillen.

  
De brede rand is perfect om op te zitten; 
het ondersteunt de gebruiker als hij of zij 
in de kom wil gaan zitten. De 
kom ondersteunt de houding. 

 



Bel ons! +31(0)485 470 724
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IP03 Moonwalker

Dit toestel kan niet alleen worden rondgedraaid op de conventionele manier. Omdat 
de Moonwalker een licht schuine stand heeft, kunnen kinderen op het oppervlakte 
rennen om het toestel in beweging te krijgen. Dit doet een beroep op hun balans- en 
coördinatie vermogen. Het platte toestel oppervlak is tevens geschikt om op te liggen 
terwijl het geleidelijk rond draait. Het daagt kinderen uit die stoom af moeten blazen 
en biedt een geweldige dynamische ervaring voor mindervaliden.

Activiteiten  Ronddraaien, sociaal, ondersteund spelen

Kenmerken  Schijf van 130cm in diameter     

  Stapveilig oppervlak met voelbare textuur   

  Op hoogte voor rolstoeloverdracht

Leeftijd  3+ jaar

Aantal gebruikers  2+

Valgebied   22m2

[VVH]  1.0m

Materialen  Roestvrij en poedergecoat stalen frame met een  

  stapveilig oppervlak

Gewicht  160kg

Stapveilige grip op het oppervlak bied 
kinderen de zekerheid dat ze er niet 
vanaf zullen vallen.

 
 

De Moonwalker kan worden bediend door 
over het oppervlak te lopen, wat een 
geweldige manier is om lichaamscontrole 
en coördinatie te ontwikkelen.

De Moonwalker is geplaatst met een 
lichte helling en beschikt over een 
rolstoelvriendelijke hoogte. Dit geeft 
comfort en maakt het toestel makkelijk 
toegankelijk.

Een kind met gelimiteerde spierbeweging 
of -postuurcontrole kan op het grote 
oppervlak liggen en van 
de dynamische beweging 
genieten.  
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IP09 Fusion

Het kleinere broertje van de Revolve beschikt over dezelfde speelwaarden. Echter, 
het toestel is kleiner en dus goedkoper. De schommel- en draaisensaties zijn uniek 
en bieden veel meer speelwaarden dat de traditionele draaischijf.

Activiteiten  Schommelen en ronddraaien, sociaal,    

  ondersteund spelen

Kenmerken  Tweezijdige beweging      

  Brede rand met stapveilig oppervlak

Leeftijd  3+ jaar

Aantal gebruikers  2+

Valgebied   22.4m2

[VVH]  1.0m

Materialen  Roestvrij stalen frame met poedergelakte   

  buitenring en een stapveilig oppervlak

Gewicht  240kg

Beweging voor blinde kinderen kan 
gelimiteerd zijn. De Fusion maakt 
het mogelijk om van de dynamische 
beweging te genieten. Het prikkelt de 
balansorganen. Dit is noodzakelijk voor 
een gezonde hersenontwikkeling. 
  

De dynamische ronddraaiende beweging 
prikkelt de balansorganen in het binnen oor. 
Dit versterkt het gevoel voor beweging. 

Kinderen in een rolstoel hebben baat 
bij de brede rand die zich bevindt op 
rolstoelhoogte. Dit vergemakkelijkt de 
toegang van het toestel. 
 

Kinderen met gelimiteerde postuurcontrole 
kunnen genieten van de comfortabele 
ligging in de schaal.
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IP20 Infinity Bowl

De Infinity Bowl is uniek. Het is ontworpen met een comfort- en toegankelijkheids 
concept. De ingedeukte rand maakt het voor kinderen makkelijk om in-en-uit het 
toestel te klimmen. Daarbij is het comfortabeler voor de oudere generatie. Zij kunnen 
gemakkelijk hun benen uit het toestel slingeren en zich in het rond bewegen.

Activiteiten  ronddraaien, ondersteund bewegen, zelf-  

  aangedreven beweging

Kenmerken  Schuine installatie     

  Ingedeukt instappunt     

  Zilveren glitterlak

Leeftijd  2+ jaar

Aantal gebruikers  2

Valgebied   17.5m2

[VVH]  1.0m

Materialen  Roestvrij staal en poedergelakte schaal

Gewicht  40kg

Het gladde oppervlak en de ronde randen 
verbeteren het comfort en ondersteuning. 
De ronde rand is gemaakt voor de 
houvast van een kinderhand. Hierdoor 
neemt de speel zelfverzekerdheid toe. 

 

Stimulatie van de balansorganen in het 
binnenoor bij kinderen met gehoor-
of Zichtproblemen minder gevoelig. 
Beweging helpt bij het prikkelen van deze 
organen. Zij zijn belangrijk bij de gezonde 
ontwikkeling van de hersenen en het 
centrale zenuwstelstel.  

Een kind met zintuiglijke verwerkings-
stoornis kan baat hebben bij de kleine 
schaal. Het geeft hen controle over de 
beweging en helpt bij de ontwikkeling van 
hun coördinatie. 

  
Een kleiner kind met weinig 
postuurcontrole zal gebaat zijn bij de 
wieg-achtige schaal en het 
toegankelijke instappunt. 
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IP12 Wheelspin

Het ontwerpen van een zwaar toestel dat toegankelijk is voor rolstoelen is zeer 
uitdagend. De Wheelspin is niet alleen toegankelijk voor rolstoelen maar er kunnen 
meerdere kinderen tegelijk op spelen. Dit benadrukt de ware betekenis van 
‘inclusive’ en omarmt tevens de  sociale integratie. 

Activiteiten  ronddraaien, sociaal, zitten

Kenmerken  208cm diameter     

  toegang met de grond gelijk    

  Zitvlakken met rugleuning

Leeftijd  Alle leeftijden

Aantal gebruikers  3+

Valgebied   29.1m2

VVH  1.0m

Materialen  Roestvrij staal en poedergecoat    

  HDPE rugleuning

Gewicht  210kg

De Wheelspin heeft een ingebouwde 
zitruimte met rugleuning. Er is plaats voor 
2 á 3 kinderen die comfortabel kunnen 
zitten. Wanneer nodig is het mogelijk om 
plaats te nemen met een verzorger.
 

De toegang van het toestel is met de 
grond gelijk. Het platform oppervlak 
heeft een reliëf wat instappen een veilig 
gevoel geeft. Daarbij biedt het comfort 
tijdens de ontdekking van het toestel. 

Het meest toegankelijke toestel uit 
het hele bewegende assortiment! Het 
heeft een toegang dat met de grond 
gelijk is en een groot oppervlak. Dit 
biedt de mogelijkheid om veel kinderen 
tegelijkertijd samen te laten spelen.
 

De Wheelspin heeft plaats voor veel 
kinderen die kunnen kiezen om te zitten, 
te staan of het toestel rond 
te duwen. Wat ze ook kiezen, 
ze voelen zich altijd deel van 
het geheel.
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IP16 Butterfly

Is het een stoel of is het een wipwap? Dat mag het kind beslissen – het is zelfs 
gebruikt als een zogenaamd surfboard! Geplaatst op rolstoel hoogte, zodat kinderen 
makkelijk verplaatst kunnen worden naar de Butterfly. Het toestel is groot genoeg 
voor meerdere kinderen om te zitten of te staan. Ouders en kinderen kunnen 
genieten van de rustige schommelbeweging terwijl zij samen zitten.

Activiteiten  Schommelen, balans, zitvlak, sociaal,    

  onderersteunend

Kenmerken  omhoog gebogen zijdes     

  rubberen wetpour ondergrond    

  55cm hoog op centrale punt

Leeftijd  3+

Aantal gebruikers  2+

Valgebied   16.1m2

VVH  1.2m

Materialen  Roestvrij staal en poedergecoat frame met   

  rubberen vulmateriaal

Gewicht  160kg

De contrasterend kleur en de textuur van 
het blauwe rubber op het staal maakt het 
makkelijker voor kinderen het toestel te 
zien en te voelen.

 

De grip op het oppervlak en de 
omgedraaide steunen bieden comfort 
en zekerheid wanneer een kind niet kan 
horen of anderen op het toestel ziet 
springen.

De herhaalde, gestaagde beweging kan 
zeer rustgevend zijn voor een autistisch 
kind. Er zijn geen onverwachte schokken 
of gewichtsverschuivingen waardoor 
een kind zich ongemakkelijk zou kunnen 
voelen.

Speciaal voor kinderen die niet rechtop 
kunnen zitten of op hun buik kunnen 
liggen. Zij kunnen tegen 
de omhoog gebogen zijdes 
hangen terwijl zij genieten 
van het schommelende 
wipwap gevoel.
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IP17 Orb Rocker

De best verkochte Orb is nu nog leuker met het vierzit systeem. Dit is niet zomaar 
een veerelement, maar produceert tevens een klokkenspel-geluid. Dit verhoogt de 
speelwaarde en de zintuiglijke ervaring. 

Activiteiten  Schommelen, geluid, beweging, sociaal

Kenmerken  Contrasterende kleuren     

  centrale functie met geluid     

  Vierzit met handgrepen

Leeftijd  3+ jaar

Aantal gebruikers  4

Valgebied   13.3m2

VVH  0.72m

Materialen  HDPE top en zitvlak met stalen springveer

Gewicht  54kg
Kinderen die meer ondersteuning behoeven 
hebben baat bij de grote handgrepen om 
zich aan vast te houden. Daarbij kunnen 
zij worden ondersteund door verzorgers 
terwijl ze meedoen in het groepsspel.  
 
 

Het schommelende toestel geeft een 
klingelend geluid. Dit versterkt het gehoor 
en gevoel voor beweging.

De toesteltextuur, -kleur en het 
schommelen worden allemaal ervaren 
wanneer men samen speelt. Stimulatie 
van de balansorganen door beweging is 
essentieel voor de hersenontwikkeling. 
 

Deze groeps Orb geeft kinderen de 
kans het oorzaak-en-gevolg concept te 
begrijpen. Door beweging 
ontstaat het resultaat van 
geluid van de centrale bol.
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IP15 iSwing

 

Dit toestel is exclusief ontworpen voor kinderen in een rolstoel. De iSwing biedt 
een waardevolle speelervaring die niet vaak vrij beschikbaar is voor kinderen die 
niet zonder rolstoel kunnen.

Wij raden u aan dit toestel alleen te laten gebruiken in gebieden waar toezicht 
aanwezig is. Houd u de website in de gaten! Een nieuw model dat in elke omgeving 
toepasbaar is, zalbinnenkort beschikbaar zijn!

Dit toestel is speciaal ontwikkeld voor kinderen die over weinig tot geen mobiliteit 
beschikken. Zij kunnen zich niet gemakkelijk zonder rolstoel voortbewegen. Dit 
toestel is een belangrijke binnen ons assortiment, omdat wij vinden dat ieder 
kind het recht heeft om een schommelervaring op te doen. Hoewel het niet 
een echt  ‘inclusive’ toestel is, kan het, wanneer het dichtbij meer traditionele 
vogelnestschommels of gewone schommels wordt geplaatst, een meer ‘inclusive’ 
omgeving creëren.

Activiteiten  Schommelen, beweging

Kenmerken  Rolstoelharnas-schommel met hellende oprit   

  Zwaargewicht –gericht staal     

  Voor terreinen met toezicht

Leeftijd  Alle leeftijden

Aantal gebruikers  1

Valgebied   31.5m2

VVH  1m

Materialen  Roestvrij stalen buis, poedergecoat    

  Aluminium traanplaat bevloering
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IP22 Wave Swing

Schommels zijn favoriet in de speeltuin. De klassieke nestschommel is een van die 
multifunctionele producten die beschikbaar is. Het kan een zeer sociale plaats zijn 
waar kinderen in groepen kunnen spelen. Het leent zich ook voor een kind om te 
schommelen met de ondersteuning van een familielid of een verzorger.

Activiteiten  Schommelen, beweging

Kenmerken  mandzitting       

  Massief staal

Leeftijd  2+ jaar

Aantal gebruikers  5

Valgebied   21m2

VVH  1.5m

Materialen  poedergecoat stalen poten en bovenbalk, mand  

  van gevlochten touw
Kinderen die niet zelf rechtop kunnen 
zitten hebben voordeel aan het grote 
lig oppervlak. Het nest zelf heeft 
een brede rand voor extra veiligheid.  

 

Het brede oppervlak en de grote rand 
van het nest lenen zich goed voor een 
kind met een zichtbeperking. Ze geven 
het kind de extra zekerheid om in en uit 
het nest te bewegen.
 

Het nest is op rolstoelhoogte afgesteld. 
Hierdoor is in en uit bewegen gemakkelijk. 
Kinderen kunnen de vrijheid van de 
dynamische beweging ervaren op een 
rustig tempo, of zo snel als ze durven!
 

De coordinatie vereist voor een normale 
zitschommel kan lastig zijn. Het nest zorgt 
ervoor dat kinderen toch van 
een schommelende sensatie 
kunnen genieten. Daarbij 
kiezen om wel of niet deel te 
nemen aan sociale interactie.
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IP23 Sit-Up Swing

De Sit-Up Swing zit tussen de Wave Swing en de iSwing in. In vergelijking met het 
nest is het veel eenvoudiger om in-en-uit te stappen en het is op rolstoelhoogte. 
Het voordeel van de rechte zitpositie is dat het steun in de rug biedt die veel fysiek 
gehandicapte kinderen nodig hebben. Hij is ook groot genoeg voor een volwassene 
om samen met een kleiner kind op schoot te schommelen.

Activititeiten Schommelen, beweging

Kenmerken Korf-zitting met ruggensteun

 Massief staal

Leeftijd  2+ jaar

Aantal gebruikers 1-2

Valgebied 21m2

VVH 1.5m

Materialen Poedergecoat stalen poten en bovenbalk, touw korf-  

 zitting van 16mm touw en staaldraad
Voor kinderen die loop-hulpmiddelen 
gebruiken geeft de zitting steun en 
comfort, waarbij het kind toch kan 
genieten van het schommelen

Het concept van schommelen kan moeilijk 
te begrijpen zijn. De rechte zitpositie 
maakt het mogelijk voor het 
kind om zich te focusen op 
de beweging voordat het 
kan doorstromen naar een 
normale schommel.

Kinderen die fysiek in staat zijn zelfstandig 
of met hulp in en uit hun rolstoel te komen 
zullen de recht zitpositie van de korfzitting 
zeer waarderen die minder inspanning 
vergt.

Sommige kinderen met autisme geven 
de voorkeur aan dingen zelf uitproberen. 
De korf-vormige zitting is uitnodigend en 
voelt als een cocon die meer protectie 
biedt dan een normale schommel.



Inclusive Play®

Zintuiglijk en Speelpanelen
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IP05 Orb HDPE

De Orb, die beschikbaar is in verschillende felle kleuren, is een van de 
best-verkochte producten van Inclusive Play. Het is uiterst zintuiglijk, leuk, 
gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor elk kind. Het schommelt, maakt geluiden 
en de getextureerde buitenkant met opstaande randen maakt het een zeer 
tastuitnodigend object. 

Assortiment  IPO5BYB de Orb in blauw/geel met kattenbellen  

   IPO5GYG de Orb in groen/geel met windgong   

   IPO5YRY de Orb in rood/geel met metalen ballen

Activiteiten  Geluid, beweging, tastbaar, zintuiglijk, ondersteunde   

   beweging

Kenmerken  Keuze uit drie kleuren en geluiden    

   Contrasterende kleuren      

   Oppervlak met textuur en stap-achtige randen

Leeftijd   Alle leeftijden

Aantal gebruikers 1

Valgebied   8.8m2

VVH   <0.6m

Materialen  Poedergecoat, licht staal en HDPE.

Gewicht  30kg

De felle contrasterende kleuren, 
de geluiden en de voelbare textuur 
zorgen dat dit toestel opvalt. Dit is 
met name prettig voor kinderen met 
lichte zichtbeperkingen of blindheid.  
 
 

Rolstoel gebruikers kunnen direct naast 
dit toestel zitten. Kinderen die geen grip 
kunnen uitoefenen op de bol, kunnen 
deze beter bewegen door gebruik te 
maken van het grote bol oppervlak.

Waar beweging en coördinatie een 
uitdaging is, biedt de constructie van de 
Orb een gecontroleerde ondersteunde 
beweging. 

Beweging, kleur en textuur zijn 
aantrekkingselementen voor kinderen 
met een gehoorprobleem of zelfs 
dove kinderen. Het smiley gezicht 
is de basis voor speels plezier.  
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IP11 Orb Oak

De Orb is ook beschikbaar in prachtig hand bewerkt eikenhout. Met trots werken wij 
samen met de hulporganisatie ‘The Ecology Centre’ in Fife (Schotland). Zij werken 
met jonge mensen en leren hen het belang van zorgzaamheid voor het klimaat. 
Wij geloven dat natuurlijke materialen een waardevolle zintuiglijke ervaring bieden. 
Dit toestel is het eerste toestel in ons houten assortiment. Meer toestellen zullen 
binnenkort verkrijgbaar zijn!
Activiteiten Geluid, beweging, tastbaar, zintuiglijk,    

 ondersteunde beweging

Kenmerken Hand bewerkt eikenhout     

 Oppervlakte met textuur en opstaande randen

Leeftijd Alle leeftijden

Aantal gebruikers 1

Valgebied 8.8m2

VVH <0.6m

Materialen Poedergecoat licht staal en eikenhout

Gewicht 30kg
Waar beweging en coördinatie een 
uitdagingzijn, biedt de constructie van de 
Orb een gecontroleerde ondersteunde 
beweging. 
 

 
De effen textuur van de eikenhouten 
Orb en het zachte gerinkel hebben een 
hoge zintuiglijke aantrekkingskracht voor 
kinderen met zichtbeperkingen. 
 

De eikenhouten Orb heeft een effen 
textuur met opstaande randen. Deze 
vormgeving trekt kinderen met een 
gehoorprobleem of zelfs dove kinderen 
aan. Het smiley gezicht is de basis voor 
speels plezier. 

Rolstoel gebruikers kunnen direct naast 
dit toestel zitten. Kinderen die geen grip 
kunnen uitoefenen op de bol, kunnen deze 
beter bewegen door gebruik te maken 
van het grote bol oppervlak.
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IP07 Mezzo

De Mezzo is het neefje van de Orb. Dit toestel biedt kinderen de mogelijkheid naar 
binnen te turen en te bekijken hoe de ballen rond bewegen. Dit is zeer aantrekkelijk 
voor kinderen die mobiel beperkt zijn of te veel beweging niet leuk vinden. Zij kunnen 
de ballen zien bewegen door hun bewegingen.

Activiteiten Geluid, beweging, visuele beweging, tastbaar,   

 zintuiglijk, ondersteund

Kenmerken Contrasterende kleuren     

 Verwijder de deksel om de beweging van de ballen te  

 kunnen zien.

Leeftijd Alle leeftijden

Aantal gebruikers 1

Valgebied  n.v.t

VVH <0.6m

Materialen Poedergecoat licht staal, polycarbonaat en HDPE.

Gewicht 23.5kg

Kinderen kunnen de veerkrachtige Mezzo 
bewegen en erin kijken hoe de ballen 
rond bewegen. Een mooie manier om 
oorzaak en gevolg te leren begrijpen.
 
 
 

Zintuiglijk spelen zonder een overdaad 
aan informatie voor de zintuigen is 
essentieel. Kleur beweging en geluid in 
kleine hoeveelheden bieden een plezierige 
ervaring.

Klein genoeg om toegankelijk te zijn maar 
sterk genoeg om op te leunen en het 
te bewegen met hun lichaam. Een fijne 
manier om beweging te creëren door het 
hele lichaam te gebruiken bij het duwen 
en trekken.

Kinderen kunnen in de Mezzo turen om 
te zien wat voor invloed beweging heeft 
op de inhoud.
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IP14 Rainmaker

De Rainmaker is een leuk speeltoestel dat een warm en herkenbaar karakter 
uitstraalt. Bij beweging van maakt het geluid van neervallende regendruppels. 
Het biedt een tastbare en gehoorgerichte zintuiglijke ervaring die voor iedereen 
toegankelijk is.

Activiteiten Rondraaien, geluid, tastbaar.

Kenmerken Rond smiley gezicht      

 Contrasterende kleuren     

 Duurzaam materiaal bestand tegen graffiti

Leeftijd Alle leeftijden

Aantal gebruikers 2

Valgebied n.v.t

VVH <0.6m

Materialen Densetec XD gerecycled HDPE

Gewicht 25kg

Stimuleert de zintuigen met geluid, 
kleur, tast en beweging. Gemakkelijk 
te bedienen en gebruik wordt direct 
hoorbaar beloond. 

Contrasterende kleuren worden gebruikt 
voor kinderen met gelimiteerd zicht. 
Daarentegen zijn kinderen vooral gefocust 
op de geluidsvorming en de textuur van 
het toestel.

Kinderen met gelimiteerd gehoor kunnen 
de luide regengeluiden opnemen. 

Makkelijk toegankelijk, heeft een groot 
pak oppervlak met goede grip. Dit 
helpt bij het in beweging zetten van  de 
draaischijf.
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IP02 Exosphere
De Exosphere is ontworpen vanuit de gedachte dat speelterreinen uitdagend moeten 
zijn en blijven. Zij moeten altijd nieuwe speelervaringen kunnen bieden. Het centrale 
speelbord is daar geschikt voor. De plaatsing van diverse spelmogelijkheden in de 
verschillende sleuven brengt nieuw leven in en op de speelplaats. Voor scholen, 
gemeenten en verenigingen is het daardoor mogelijk om met een klein budget een 
blijvend uitdagend speelterrein te creëren.

Activiteiten Puzzelen, geluid, visuele effecten, sociaal,    

 leerontwikkeling

Kenmerken Doolhof met een rollende bal en regen spelletjes  

 Centraal draaipaneel (80cm hoog)    

 Tastbare en contrasterende kleuren

Leeftijd 2+ jaar

Aantal gebruikers 2

Valgebied  Deze unit heeft een gebruiksgebied van 4.2m2

VVH <0.6m

Materialen omhuizing = roestvrijstalen frame en kaphuls   

 HDPE en polycarbonaat

Gewicht 132kg

Kinderen kunnen een spel kiezen dat 
het beste past bij het persoonlijke 
ontwikkelingsniveau of zintuigelijke 
behoefte. Het toestel biedt de gelegenheid 
om het concentratievermogen te 
ontwikkelen.

Beide zijden spreken verschillende 
zintuigen aan en testen een scala aan 
coördinatiecapaciteiten. Deze zijn aan de 
ene zijde visueel en bewegend en aan 
de andere zijde is altijd een puzzelspel 
aanwezig. Deze prikkelt het verstand.

Het kind houdt zich bezig met de geluiden 
en de tastbare elementen van het toestel. 
Daarbij bepaalt hij zelf de beweging en 
het geluidsniveau. 

Ieder spel vereist andere capaciteit niveaus. 
Daarbij is de hoogte van het stuurelement 
aangepast aan rolstoelgebruikers.
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IP18 Minisphere

Het kleinere zusje van de Exosphere is een tweezijdig speelpaneel wat laag bij 
de grond is geïnstalleerd. Hierdoor is het gemakkelijk te gebruiken voor kleine 
kinderen en rolstoelgebruikers. De spellen zijn zeer verschillend. De een heeft een 
hoge visuele aantrekkingskracht. Dit is met name geweldig voor kinderen met een 
gelimiteerde mobiliteit en coördinatievermogen. Het spel aan de andere zijde van 
het paneel is van invloed op oorzaak, gevolg en beweging.

Activiteiten stuiterbal- en luchtsluisspelletjes, puzzels, geluid,       

 sociaal, visuele beweging.

Kenmerken Tweezijdig speelpaneel     

 HDPE bestand tegen graffiti

Leeftijd 2+ jaar

Aantal gebruikers 2

Valgebied  Deze unit heeft een gebruiksruimte van 3.6m2

VVH <0.6m

Materialen Roestvrij stalen paal, HDPE frame met polycarbonaat  

 toplaag

Gewicht 66.5kg

Kinderen hebben toegang tot een breed 
spelscala met een groot oppervlak. 
De handgrepen zorgen er voor dat zij 
gemakkelijk te bedienen zijn.

 

Alle speelpanelen zijn ontworpen met 
contrasterende kleuren en voelbare 
texturen. Dit omde toegankelijkheid te 
versterken.

Kinderen met gehoorproblemen kunnen 
zich verdiepen in de puzzels en genieten 
van de paneel kleuren en -texturen.  

Rolstoelgebruikers kunnen direct naast 
de Minisphere zitten. Hierdoor kunnen 
zij gemakkelijk spelletjes doen en puzzels 
maken, alleen of samen met vrienden.
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IP19 Microsphere
Weinig ruimte maar wel veel muren of hekken, of een bestaand speeltoestel 
met veel panelen? Verhoog de speelwaarde in een oogwenk door een van deze 
Microspheres te installeren. Of het nu puzzels zijn of geluidsinstrumenten, beiden 
zorgen voor meer zintuiglijke opties, het zijn goedkope manieren om meer leven te 
brengen in een speeltuin die niet veel meer wordt bezocht.

Assortiment IP19BM met een ballendoolhof, IP19RW met een   

 regenwiel

Activiteiten geluid, beweging, puzzels

Kenmerken Grote handgrepen      

 Keuze tussen 2 spellen     

 Simpele montage aan de muur 

Leeftijd 2+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valgebied Deze unit heeft een gebruiksruimte van 1.95m2

VVH n.v.t.

Materialen HDPE en polycarbonaat

Gewicht 22kg

Kinderen hebben toegang tot een breed 
scala aan spellen met grote oppervlakten 
en handgrepen. Dit zorgt er voor dat zij 
gemakkelijk te bedienen zijn.

Rolstoelgebruikers kunnen direct naast de 
Microsphere zitten. Hierdoor kunnen zij 
spelletjes doen en puzzels maken, alleen 
of samen met vrienden.

Alle speelpanelen zijn ontworpen met 
contrasterende kleuren en voelbare 
texturen. Dit vergroot de toegankelijkheid.
 

Kinderen met gehoorproblemen kunnen 
zich verdiepen in de puzzels en genieten 
van de paneel kleuren en -texturen. 
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IP300 Scribbler

Wie vindt het niet leuk om te tekenen? Het moet wel de leukste manier zijn om 
fijnere motorische capaciteiten te verbeteren en het helpt in het vormen van ideeën. 
Het schoolbord is ook een fantastisch medium om te communiceren met kinderen 
die zich niet goed verbaal kunnen uitdrukken. Het kan een goede manier zijn uit te 
vinden of een kind gelukkig of ongelukkig is of uit te vinden wat ze willen gaan doen 
door simpele karakters op het bord te tekenen.

Activiteiten Tekenen, creëren, sociaal, leren.

Kenmerken Schoolbord

 Braille 

Leeftijd 2+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valgebied n.v.t

VVH <0.6m

Materialen HDPE densetec XD en gerecycled materiaal

Tekenen kan een geweldige manier zijn 
om te leren over kleur en textuur. Het 
helpt ook de zintuigelijke gevoeligheid te 
verminderen door de confrontatie met 
meerdere materialen.
  

Kinderen kunnen hun eigen krijtjes 
meenemen. Hierdoor kunnen zij spelen 
op een manier die voor hen het meest 
comfortabel is, maar nog steeds in een 
saamhorige context. 

Waar verbale communicatie uitdagend 
kan zijn, biedt de Scribbler kinderen 
de vrijheid in het uiten van emoties, 
gedachten en ideeën.

Het paneel is op een lage hoogte 
ingesteld waardoor het toegankelijk is 
voor rolstoelgebruikers. Daarbij beschikt 
het over een rand om de krijtjes op te 
leggen. 
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IP304 Colourfly

Laat je niet misleiden door het gebrek aan beweging of geluid bij de Colourfly. 
Kinderen kunnen door de gekleurde vleugels kijken om de wereld een klein beetje 
anders te zien. Ze hebben de controle over hoe zij hun blik kunnen veranderen en 
hoe zij met hun omgeving in aanraking komen. Dat het spelen minder hectisch is, 
wil niet zeggen dat het minder waarde heeft. 

Activiteiten Sociaal, visueel, rustgevend, spelen met licht.

Kenmerken Transparante panelen in warme kleuren   

 Braille 

Leeftijd Alle leeftijden

Aantal gebruikers 1+

Valgebied  n.v.t

VVH <0.6m2

Materialen HDPE Denstec XD gerecyclede materialen

Gekleurd licht kan zeer ontspannend 
zijn voor kinderen met een zintuiglijke 
verwerkingsstoornis. De Colourfly geeft 
geen geluid of andere afleidingen, wat 
het zeer aantrekkelijk maakt.
 

Kinderen kunnen contact maken met 
volwassenen of hun leeftijdsgenootjes 
door door degekleurde vleugels te kijken 
om te zien hoe het licht de personen of 
objecten aan de andere kant beïnvloedt. 
Een speelse en educatieve ervaring.

Spelen met de Colourfly is je specifiek 
focussen op visuele en tastbare 
zintuigelijke ervaringen. Het is een 
subtiele speelervaring van rustige aard. 
De interacties zijn daardoor kalm en 
ontspannen.

Kinderen met een gelimiteerde mobiliteit 
hebben baat bij dit toestel. Het is prettig 
on de wereld om hen heen door deze 
unieke gekleurde bril te bekijken. 
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IP303 Collider

Wanneer een kind niet de capaciteiten heeft voor fysieke beweging, is het kijken 
naar andere bewegende objecten zowel interessant als therapeutisch. Voeg een 
zintuiglijk spel toe aan het geheel door middel van het geluid van tandwielen die 
elkaar voortbewegen. Met deze combinatie ontstaat een winnaar.

Activiteiten Geluid, beweging, sociaal.

Kenmerken 2 spelletjes op verschillende hoogtes    

 Braille

Leeftijd 2+

Aantal gebruikers 1+

Valgebied  n.v.t

VVH <0.6m2

Materialen HDPE Denstec XD gerecyclede materialen

Het draaien van de schijven veroorzaakt 
geluid en beweging van de kleine 
tandwielen. Dit helpt kinderen om 
oorzaak en gevolg te begrijpen en tevens 
hun concentratievermogen te verbeteren. 
Dit alles op een speelse manier.

Een kind dat niet fysiek kan bewegen 
kan veel baat hebben bij de sensatie van 
beweging. Dit gebeurd door het zien van 
de tandwielen die vallen en rond bewegen 
wat gepaard gaat met geluid. Het geheel 
is boeiend op meerdere niveaus. 

Het rond bewegen van de cirkels 
veroorzaakt een prachtig geluid. Gepaard 
met braille helpt het kinderen de geluid 
met hun favoriete speelonderdeel te 
associëren.  

Naast dat het toestel hoorbaar is, is het 
ook visueel stimulerend. De tandwielen 
verzorgen een hypnotiserende beweging. 
De mogelijkheid van het kunnen kijken 
door de patrijspoorten is een 
leuke bijkomstigheid!
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IP305 Fun Reflections

Spiegels zijn door de eeuwen heen voor zowel jong en oud fascinerende objecten 
geweest. De bobbelende spiegel voegt een komisch element toe. Lachspiegels 
vervormen de wereld om ons heen:  niets lijkt normaal wat helpt bij het uitdagen van 
de waarneming. Spiegels zijn een fantastische manier voor kinderen om beweging te 
bekijken en zich bewust te worden van henzelf en de mensen om hen heen. 

Activiteiten Reflectie, sociaal, leren, ontdekken

Kenmerken Gebobbeld spiegelpaneel     

 Contrasterende kleuren     

 Onbreekbare polycarbonaat spiegelinlassing 

Leeftijd Alle leeftijden

Aantal gebruikers 1+

Valgebied n.v.t

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal
Een prachtige interactieve manier 
om zelfbewustzijn te bevorderen en 
gezichtsuitdrukkingen en gelaatstrekken 
te onderzoeken.
 

Deze lachspiegel laat iedereen er grappig 
uitzien. Ondersteboven, groot of klein, 
wat betekent dat er geen aandacht wordt 
besteed aan de verschillen – alleen aan 
hoe gek iedereen er uit ziet! 

Spiegels laten kinderen kijken naar andere 
kinderen en creëren interactie zonder dat 
de kinderen bij elkaar hoeven te zijn. Het 
biedt interactie aan als een keuze in een 
sociale omgeving.

Het leuke aan spiegels is dat iedereen 
de omgeving om hen heen kan 
veranderen. Kleine bewegingen en 
gezichtsuitdrukkingen veroorzaken 
veranderingen die kinderen kunnen 
waarnemen en waardoor zij plezier 
kunnen hebben.
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IP301 Tic-Tac Toe 

Een van de meest bekende spelletjes, boter kaas en eieren. Puur om de eenvoud 
en het gemak waarmee de regels begrepen kunnen worden. Een goede manier voor 
kinderen om te leren logisch te beredeneren en strategisch te denken. Dit alles in een 
leuke omgeving met vrienden. Deze traditionele tuinspelletjes zijn populairder dan 
ooit. Zij zijn nu nog toegankelijker gemaakt door middel van kleur en braille.

Activiteiten Sociaal, spelletjes, problemen oplossen

Kenmerken Contrasterende kleuren     

 Braille       

 Beschikbaar in een grotere editie 

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 2

Valgebied n.v.t

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal
Een leuke manier om te leren: het samen 
koppelen van vormen om focus en logisch 
denken te ontwikkelen.  
 

Een kind dat geen kleine speelstukken kan 
pakken kan makkelijk deze grote cirkels 
bewegen. De stukken kunnen makkelijk 
rond gedraaid worden en zijn zeer goed 
te hanteren.

Het contrast tussen de kleuren is zeer 
groot en de O’’s en X-en zijn in de cirkels 
gegraveerd. Hierdoor kan het spel zowel 
door middel van zicht als op de tast 
worden gespeeld. 

Omdat het voornamelijk een spel voor 2 
personen is, kan een kind sterke connecties 
opbouwen met leeftijdsgenootjes en 
communiceren door middel van het 
spelen. 
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IP302 3-To-Connect

‘Drie op een rij’ is een van de meest verkochte spellen in het Nederland. Het is 
ontworpen om een vast geheel te vormen zonder kleine onderdelen. Het kan 
worden geïnstalleerd op elke publieke speelplaats. Het is een leuk spel dat kinderen 
helpt te bergrijpen wat beslissingen maken inhoudt. Daarnaast ontwikkelt het het 
logisch denken. Een geweldig spel voor de hele familie.

Activiteiten Sociaal, spelletjes, problemen oplossen

Kenmerken Contrasterende kleuren     

 Braille       

 Beschikbaar in een grotere editie 

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 2

Valgebied n.v.t

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal
Ieder speelstuk is een grote cirkel. Het 
kind kan het stuk bewegen door het 
gehele oppervlak te gebruiken.
  

 

De focus op kleuren en het combineren 
van deze kleuren maakt dit een 
toegankelijk spel.

Een leuk tactisch spel wat kinderen 
tot interactie aanzet door middel van 
beweging en zicht.

Geplaatst op rolstoel hoogte, zodat alle 
stukken binnen bereik zijn en rond kunnen 
worden bewogen.



Inclusive Play®

Muziekaal
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IP400 Series:  Music Box
Muziek maken is een van de meest krachtige vormen van ontwikkeling. Het 
ondersteunt besef van taal, het oplossen van problemen en ruimtelijk inzicht. Daarbij 
moeten we niet vergeten dat een deuntje spelen hartstikke leuk en zeer sociaal is. 
De Music Box is een reeks die ontwikkelt is om kinderen vrije toegang te geven tot 
de creatie van muziek. De units kunnen worden gekocht  als een op zichzelf staand 
product of als een set. Laatst genoemde biedt kinderen de mogelijkheid samen 
muziek te maken op het speelterrein of in de klas.

Assortiment IP400 Xylofoon, IP401 Klokkenspel    

 IP402 Tongue Drums, IP403 Bongo’s

Activiteiten Muziek, sociaal, leren

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Braille       

 Tafelhoogte van 50cm     

 Hoge kwaliteit HDPE

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1+

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

Gewicht 64kg

Braille, kleur en geluid zijn allen 
een fundamenteel onderdeel van de 
Muziekdoos creatie. De elementen 
verhogen de toegankelijkheid voor 
kinderen met zicht beperkingen.

Muziek stimuleert delen van het brein 
die gericht zijn op lezen, rekenen en 
emotionele ontwikkeling. Dit is goed voor 
alle kinderen. Met name kinderen met 
leerproblemen hebben baat bij het maken 
van muziek.

De repetitieve aard van het leren van 
een deuntje kan een prachtige manier 
zijn om kinderen met autisme vormen van  
routine en focus te bieden.

De Music Box is ontworpen met een tafel-
hoogte die gelijk is aan die van een rols-
toel. Hierdoor kunnen kinderen comforta-
bel zitten terwijl zij een deuntje spelen.
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IP412 Chime Solo

De Chime Solo heeft een stijlvol sculptuur-achtig ontwerp en een grote speelwaarde 
die muziek en beweging combineert en toepast. Kinderen kunnen hun eigen 
muzikale spelletjes creëren door rond de paal te rennen. Instrument of spelletje, de 
keuze is aan hen!

Activiteiten Muziek, sociaal, leren, klokkenspel, beweging

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Kleurvolle klokken      

 Enkelvoudige paal constructie

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1-2

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

Gewicht 22kg Een leuke manier om beweging en 
geluid samen te brengen om zo het 
coördinatievermogen en focus te 
ontwikkelen.

De Chime Solo geeft kinderen de optie om 
samen of alleen te spelen, met of zonder 
beweging. Zij kunnen op hun eigen niveau 
werken en/ of zichzelf testen als ze klaar 
zijn voor een uitdaging.

De enkelvoudige constructie van het 
klokkenspel, helpt kinderen om zich 
volledig te richten op het spelen zonder 
te veel andere zintuiglijke prikkelingen.

Dankzij de enkelvoudige paal constructie 
kan het kind zich bezighouden met muziek 
en beweging zonder gedesoriënteerd te 
raken. 
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IP413 Chime Quartet

Het Chime Quartet is een stapje verder dan het Chime Solo. Het biedt een 
geweldige gelegenheid voor kinderen om in een team te werken en te leren hoe 
muziek wordt gemaakt. Tevens kunnen zij leren hun vaardigheden te coördineren. 
Dit kan thuis, op een speelterrein of in het bos. Met de creatie van zachte geluiden 
trek je kinderen en bezoekers naar een bepaalde ruimte.

Activiteiten Muziek, sociaal, leren, beweging, team-building

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Kleurvolle klokken

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1-4

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

Het actief aanslaan van een noot geeft 
direct voldoening. Het bewegen van de 
ene paal naar de ander om een geluid 
te maken, kan een goede manier zijn om 
het kind tot fysieke oefening en beweging 
aan te moedigen.

Het Chime Quartet is een wonderbaarlijke 
manier om dove kinderen bij het muzikale 
spel te betrekken. Vier spelers kunnen 
leren samen te werken door het tegelijk 
aanslaan van een noot. Het spel gaat 
hierdoor meer om de beweging dan om 
het geluid. 

Een kind met ADD heeft enorm veel baat 
bij de focus op muziek . Dit is een leuke
manier om muziek te betrekken in het 
spel, waarbij het kind van paal naar paal 
kan bewegen om muziek te maken.

Leren om te wachten tot het jouw beurt is 
om een geluid te maken door te luisteren 
en je te concentreren. Het helpt kinderen 
om als een team te kunnen werken en 
ondersteund de ontwikkeling 
van hechte sociale connecties.
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IP414 Chime Cascade

De Chime Cascade, het topmodel van het klokkenspel assortiment, is een gigantische 
en sociale muzikale speelgelegenheid. Een team van 8 kinderen of jongeren kunnen in 
teamverband een melodie creëren. Een andere mogelijkheid is om een muzikaal spel te 
bedenken door van paal naar paal te rennen. Op welke manier dan ook, er zijn genoeg 
opties voor ieder kind, hoe vaardig of beperkt zij ook zijn. 

Activiteiten Muziek, sociaal, leren, beweging, team-building

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Kleurvolle klokken

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1-8

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

De felgekleurde buizen zijn speciaal 
gemaakt om het contrast te verduidelijken. 
Hierdoor kunnen kinderen de verschillende 
noten identificeren aan de hand van de 
kleur.
 

Een leuke manier om samenwerking te 
leren en deuntjes te maken in een sociale 
omgeving.

De enkelvoudige paal constructie zorgt 
ervoor dat kinderen met een zintuiglijke 
verwerkingsstoornis zich kunnen 
concentreren op een voorspelbaar geluid 
per keer.

Makkelijk toegankelijk en samenhorig, 
waarbij het kind deel kan zijn van muziek 
maken in een groep.
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IP410 Rainbow Chimes

Weinig plaats maar wilt u meer speelwaarden en zintuigelijke spel toevoegen aan uw 
speelterrein of klas? De Rainbow Chimes is visueel indrukwekkend, maakt geweldige 
geluiden en past in elke ruimte en is te plaatsen langs elke muur.

Activiteiten Muziek, sociaal, leren

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Kleurvolle klokken      

 Slimline paneel

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1-2

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

Gewicht 48kg Muziek is een geweldige manier om een 
direct resultaat te behalen – sla de noot 
aan en het maakt een geluid. Het geeft 
snelle voldoening en ondersteund de 
ontwikkeling van het zelfvertrouwen. 

De plaatsing van de xylofoon op een groot 
paneel, maakt het makkelijk om je er aan 
vast te houden en alle noten te kunnen 
bereiken. Het paneel kan overal geplaatst 
worden, bijvoorbeeld dichtbij zittingen om 
toegankelijkheid te bevorderen.

Kinderen met een zintuiglijke 
verwerkingsstoornis kunnen in muziek 
een manier vinden om zich te ontspannen 
of te communiceren met anderen. Dit 
zolang het ver van andere prikkels is 
geplaatst. 

Het klokkenspel is felgekleurd om contrast 
te bieden en om de unit op te laten vallen. 
De functie is het produceren van geluid 
om op deze wijze interactie te verkrijgen 
met leeftijdsgenoten. 
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IP411 Rainbow Beat

De Rainbow Beat is een geweldige optie als je op zoek bent naar een 
indrukwekkend ontwerp en muzikaal spel. Het regenbooggekleurde klokkenspel 
komt tot zijn recht door de kleuren en laat  kinderen de geluidskeuze maken. De 
unit heeft geen kleinere onderdelen zoals drumstokjes die moeilijk vast te pakken 
zijn voor sommige kinderen. 

Activiteiten Muziek, sociaal, leren

Kenmerken Gestemde muzikale instrumenten    

 Kleurvolle trommels      

 Slimline paneel      

 Geen losse onderdelen

Leeftijd 3+ jaar

Aantal gebruikers 1+

VVH <0.6m

Materialen HDPE Densetec XD gerecycled materiaal

Gewicht 35kg
Kinderen die moeite hebben met het 
vasthouden van een drumstokje kunnen 
gewoonweg hun handen gebruiken om 
geluid te produceren.
 

Hoewel muziek voornamelijk gaat om 
geluid, produceert de Rainbow Beat 
weerkaatsende trillingen. Hierdoor kan 
de muziek ook gevoeld worden wat een 
aangename ervaring is om te delen met 
leeftijdgenootjes.

De Rainbow Beat kan een geweldige 
manier zijn om verschillende soorten 
spanning te verlichten of gevoel te uiten 
door hard op de bongo’s te kunnen slaan.

Het enkelvoudige paneel is toegankelijk 
vanaf rolstoelhoogte. Het is een geweldige 
manier om alle kinderen met elkaar te 
kunnen laten spelen.





Inclusive Play®

Interactief Spelen
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Electronisch speelgoed voor buiten

Het nieuwste innovatie snufje op het terrein van buiten spelen is zonder twijfel 
elektronisch spelen. In een poging kinderen zover te krijgen om weer buiten te 
gaan spelen, moest worden erkend dat in plaats van de game cultuur tegen te 
werken, we er in mee moesten gaan. Een nieuw tijdperk van elektronisch spelen is 
aangebroken! 

De uitdaging voor Inclusive Play is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat ook deze 
nieuwe innovaties kinderen met beperkingen aanspreken? We hebben het antwoord 
gevonden! Ons nieuwe Interactieve assortiment kan worden aangepast wat betreft 
media inhoud en ontwerp. Daarbij heeft het geen elektrische voeding nodig! 

Activiteiten Sociaal, spelletjes, muziek, verhalen, fitness, feitjes,  

  geschiedenis, problemen oplossen en meer! 

Kenmerken Toegankelijkheid door geweldig design.   

 Inhoud die kan worden aangepast aan ieders wensen 

 Aangedreven door kinetische energie!

Leeftijd 0+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valgebied Geen ondergrond benodigd

Zowel de Audionetic en Music/Storyball 
bieden geweldige mogelijkheden voor 
kinderen zonder zichtvermogen. Dit 
dankzij de wereld die gecreëerd kan 
worden door middel van spannende 
verhalen of muziek.

Veel kinderen, niet alleen kinderen met 
leerproblemen, kunnen conceptuele 
ideeën niet goed begrijpen. Een normale 
Audio paal kan het conceptbesef al goed 
uitdiepen. Stel je voor dat je geluid en 
verhalen kunt gebruiken om kinderen 
concepten helpen te begrijpen? 

Veel kinderen met autisme houden van 
videospelletjes. De GameNetic bouwt 
op een overeenkomst met dit type 
spelen – maar dan met de voordelen van 
buitenspelen! Het gaat allemaal om het 
oplossen van problemen door spel.
 

De Muziek bal kan worden bedient door 
de slinger rond te draaien. De hendel 
hoeft maar lichtelijk naar voren of naar 
achteren te worden geduwd en 
het draaien is een feit. Hierdoor 
kunnen rolstoelgebruikers de bal 
ook makkelijk gebruiken.
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IP500 Music/Story Ball

Deze bal beschikt over leuke interactieve functies die een verscheidenheid aan 
liedjes of verhaaltjes afspeelt. Elektriciteit is niet nodig, alleen een kind wat de 
zwengel rond draait.
Dit is een unieke manier om het terrein voor buitenspelen tot leven te brengen en de 
zintuiglijke en fantasierijke speelervaringen te verbreden. In verschillende kleuren.

Assortiment IP500M Music Ball, IP500S Story Ball

Activiteiten Geluid, sociaal, beweging, onderzoeken en ontdekken

Kenmerken Aanpasbare muziek- of verhaalopnames   

 Aangedreven door kinetische energie, –geen elektrische  

 voeding benodigd          

                               Zwengel systeem aangepast voor kinderen in een   

 rolstoel

Leeftijd 0+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valruimte n.v.t.

Materialen Poedergecoat staalMaterialen Poedergecoat staal

Voor kinderen die over weinig 
zelfvertrouwen beschikken of zich 
geïntimideerd voelen is deze bal is 
een prachtige manier om een speelse 
omgeving te creëren die niet te hectisch 
of over stimulerend is.

Wanneer fysieke spelactiviteiten te 
uitdagend worden, bied de Music Ball een 
andere speelse en sociale interactie met 
de gemeenschappelijke ruimte.

Wanneer het geplaatst wordt op een wat 
meer afgezonderde plekkan de Music of 
Story Ball een fijn rustmomentje bieden 
zonder enige zintuiglijke overbelasting, 
maar wel met gelegenheid om te spelen.

De felle kleuren en het grote handvat 
met stevig frame geven zekerheid aan 
kinderen met beperkt zicht. Het biedt hen 
de mogelijk de muziek of het verhaal te 
beïnvloeden.
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IP501 Audionetic Series
De Audionetic Series is een redelijk uitgebreide familie aan producten die van 
alles bieden, zoals Trivia (feitenkennis), Stories (verhaaltjes), Fitness, Music 
(Muziek), History (geschiedenis), Jokes (grapjes), School Radio (Schoolradio) 
en nog veel meer… De paal wordt aangedreven door te pompen met het pedaal. 
Verhalen of muziek worden ten gehore gebracht of men kan van start gaan met 
een geschiedenis-, feiten- of fitnessles welke kan worden aangepast aan de locatie. 
Een zeer flexibel assortiment aan producten! 

Activiteiten Muziek, verhalen, kennis, fitness en meer! 

Kenmerken Een scala aan kiesbare producten    

 Aanpasbare media inhoud     

 Aangedreven door kinetische energie –    

 geen elektrische voeding nodig

Leeftijd 2+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valruimte n.v.t.

VVH < 0.6m

Materialen Poedergecoat staal
Het ontwerp en lage plaatsing van de 
paal, maakt het mogelijk om je eraan vast 
te houden en er op te kunnen leunen ter 
ondersteuning. 

Geeft kinderen de kans om hun ruimtelijk 
inzicht te ontwikkelen. Door het bedenken 
van verhalen over de omgeving, over 
dieren die er leven of door het gebruiken 
van de Trivia Audionetic.

Deze paal kan in een groep of alleen 
worden gebruikt. Kinderen kunnen zelf 
kiezen hoe en wanneer ze het toestel 
willen gebruiken.

Hoewel de paal iemand nodig heeft om 
hem op te starten met het pedaal, is er 
toch sociale interactie met invaliden. Men 
houdt zich gezamenlijk bezig met de 
verhalen en activiteiten.
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IP502 Gamenetic
Deze zeer interactieve Gamenetic is enorm leuk voor alle leeftijden. Het kan zowel 
als gezamenlijk spel als een individuele activiteit worden gebruikt waarbij het gevoel 
voor problemen oplossen en coördinatie worden uitgedaagd. Zoals bij de andere 
interactieve producten, is er een gebruiker nodig die de paal kan opstarten door het 
pedaal te gebruiken. Daarna kan het spel plezier beginnen. De twee knoppen, ieder 
op een zijde van de Gamenetic, kunnen worden ingedrukt op commando van de 
instructies die worden gegeven. Het is de uitdaging om of het spel, of gewoon van je 
vrienden te winnen; het werkt zeer verslavend!

Activiteiten Sociaal, problemen oplossen, coördinatie, strategie.

Kenmerken 5 unieke spellen in 1 unit     

 Aangedreven door kinetische energie – geen elektrische  

 voeding benodigd      

 Zwengel systeem aangepast voor kinderen in   

 een rolstoel

Leeftijd 5+ jaar

Aantal gebruikers 1+

Valruimte n.v.t.

VVH < 0.6m

Materialen Poedergecoat staal

De Gamenetic biedt verschillende spellen. 
Deze zijn gebaseerd op het coördinatie 
gevoel en het simpel oplossen van een 
probleem. Leren op z’n leukst!

De paal zelf is een sterke constructie 
waar je je aan kunt vasthouden voor 
ondersteuning. Inspannende fysieke 
beweging is niet nodig bij dit soort 
spelletjes.

De Gamenetic spreekt meerdere zintuigen 
aan. Niet ieder kind zal dat aankunnen. Er 
zijn echter vijf spelletjes waar uit gekozen 
kan worden. Zo zit er vaak voor ieder 
kind wel iets geschikts tussen. 

Er zijn veel geluiden en flikkerende lichtjes 
die aangeven welke acties uitgevoerd 
moeten worden. Hierdoor kunnen ook 
kinderen met een visuele beperking met 
het element spelen.



Sporttoestellen

Het succes van de Olympische en Paralympische Spelen in Londen heeft veel 
mensen geïnspireerd om aan de gang te gaan met een sport of te werken aan een 
actievere levensstijl.

In augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in voor álle scholen en deze 
moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in 
het onderwijs krijgen. Inclusive Play juicht dit toe en zal er voor zorgen dat kinderen 
met of zonder beperkingen aan alle activiteiten kunnen meedoen.

Volg een paar van de aanwijzingen over wat fysieke vorming doet voor kinderen 
met een beperking. Kijk daarna naar de sportpanelen en de spellen die ontworpen 
zijn om alle kinderen te betrekken bij het sporten. Zij zijn binnenkort beschikbaar bij 
Inclusive Play!

Wij voorzien in spelen die niet afhankelijk 
zijn van hoorbare tekens, die kunnen 
kinderen verwarren. In plaats daarvan 
zullen we spellen ontwikkelen met sterke 
visuele aanwijzingen waardoor ieder kind 
goed kan presteren!

Wij voorzien in spelen waar kinderen niet 
geïntimideerd door raken. Spelletjes die 
een duidelijke vooruitgang ondersteunen, 
van beginnersniveau tot vergevorderd. 
Hierdoor wordt het gevoel van prestatie 
en trots gekoesterd.

Wij voorzien in spelen zonder zintuiglijke 
overbelasting, wat vaak wordt veroorzaakt 
door teamsporten. Een kind met autisme 
moet de keuze kunnen hebben om wel of 
niet mee te doen in een team. Deze regel 
gaat ook op voor kinderen die buiten het 
autisme spectrum vallen!

We voorzien in spelen waar kinderen met 
een fysiek sterk bovenlichaam plezier aan 
kunnen beleven. Daarbij dagen we ze 
uit door hen te laten strijden tegen 
leeftijdsgenootjes. 
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Inclusive Play®

What’’’’s next?

Helaas bent u nu aangekomen bij het einde van onze catalogus; 
maar alleen voor nu!

Met de feedback van families, hulporganisaties en onze relaties zijn 
we constant bezig nieuwe producten en materialen te ontwikkelen 
en te onderzoeken.

Houd uw ogen open voor de volgende stap. Of, als u zelf een idee 
heeft, neem contact met ons op. Wij ondersteunen alle innovatieve 
ideeën die kinderen helpen om de beste speelervaringen op te 
doen.

De producten die Inclusive Play aanbiedt maken ons school speelterrein veel 
boeiender. De leerlingen hebben allemaal een leerprobleem waarbij een ieder 
complexe wensen heeft wat betreft extra ondersteuning. Inclusive Play begri-
jpt de waarde van spelen in de ontwikkeling van deze kinderen.

Ik raad Inclusive Play zeer aan als partner in de ontwikkeling van speelter-
reinen voor kinderen met of zonder bijkomende behoeften.

Laura Menzies, adjunct-directrice, Redhall School, Edinburgh (Schotland)



Proludic - Inclusive Play®

Contact

Voor meer informatie over onze producten:
Kantoor Proludic 
Langenboomseweg 58a
5451 JM Mill (Nederland)
+31 (0)485 470 724
info@proludic.nl
www.proludic.nl

Voor het laatste nieuws over Inclusive Play, de nieuwe producten, 
case studies, sponsoring en ander nieuws uit de speeltoestellen 
wereld, bezoek de website:
www.proludic.nl

Wil je meer leren over de wereld van ‘Inclusive’ of ontdekken wat er 
nu speelt? Bezoek de facebook.com/proludicNL, volg ons op twitter 
@proludicNL of zoek ons op op Pinterest, Instagram of LinkedIn!

We hopen snel van u te horen! 

www.inclusiveplay.com

De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de echte kleuren. Proludic heeft het 

recht in handen om specificaties te veranderen of aanpassingen te doen bij elk van 

onze verschillende producten wanneer dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. De 

informatie in deze brochure was correct op het moment van printen.

Hoewel alles in het werk gesteld is om de nauwkeurigheid van de informatie te 

verzekeren, kan Proludic niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige fouten of 

nalatigheid. Deze brochure vormt geen enkel onderdeel van contracten afgesloten bij 

Proludic.
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Prijslijst 2014‐2015

Artikel nr. Product omschrijving Artikelprijs (EUR) Installatie (EUR)

IP01‐1 Revolve € 8.322 € 895

IP02 Exosphere doolhof € 9.280 € 895

IP03 Moonwalker bewegende draaischijf € 6.304 € 895

IP05 BYB CB Orb HDPE Blue/Yellow ‐ Cat bells € 1.051 € 120

IP05 GYG CH Orb HDPE Green/Yellow ‐ Wind chimes € 1.051 € 120

IP05 OVO BB  Orb – Orange/Violet/Orange ‐ Ball Bearings € 1.051 € 120

IP05 BYB CB SM Orb HDPE Blue/Yellow ‐ Cat bells € 1.022 € 120

IP05 GYG CH SM Orb HDPE Green/Yellow ‐ Wind Chimes € 1.022 € 120

IP05 OVO BB SM Orb HDPE Orange/Violet ‐ Metalic Ball Surf Mount € 1.022 € 120

IP07‐1 Mezzo HDPE OVO bewegend speelpaneel € 1.119 € 120

IP07‐1 SM Mezzo Surf Mount OVO € 1.090 € 120

IP09 Fusion draaischotel € 6.567 € 895

IP11 Orb Oak € 2.383 € 120

IP12‐1 Wheelspin € 6.987 € 895

IP12‐1 Z Wheelspin with Hot Zinc € 7.735 € 895

IP14‐1 Rainmaker (Mark 2) € 995 € 159

IP15 iSwing € 6.460 € 1.292

IP16 Butterfly € 6.180 € 490

IP17 Orb Rocker € 1.667 € 155

IP18 Minisphere € 3.113 € 623

IP19_BM Microsphere GYG Ball Maze € 1.350 € 270

IP19_RW Microsphere BYB Rain Wheel € 1.388 € 278

IP20 Infinity Bowl € 2.036 € 171

IP21 Inclusive Play Sign € 246 € 120

IP22 Inclusive Wave Swing € 2.759 € 665

IP22 Z Inclusive Wave Swing with Hot Zinc € 3.119 € 665

IP23 The Sit‐Up Swing € 3.145 € 665

IP24 Combi Sit and Wave Swing o.a. o.a.

IP300 Scribbler € 956 € 159

IP301 Tic‐Tac‐Toe € 744 € 159

IP302 3 to Connect € 793 € 159

IP303 The Collider € 1.106 € 159

IP304 Colourfly € 804 € 159

IP305 Fun Reflection € 1.023 € 159

IP400 Music Box Xylophone Orange/Black € 2.079 € 399

IP401 Music Box Glockenspiel Yellow/Black € 2.002 € 399

IP402 Music Box Tongue Drum Green/Black € 2.227 € 399

IP403 Music Box Bongos Blue/Black € 2.079 € 399

IP410 Rainbow Chimes € 1.677 € 159

IP411 Rainbow Beat € 921 € 159

IP412 Chime Solo € 909 € 120

IP413 Chime Quartet € 1.309 € 480

IP414 Chime Cascade € 2.618 € 960

IP500M Interactive Music Ball* o.a. o.a.

IP500S Interactive Story Ball* o.a. o.a.

IP501 Interactive Audionetic* o.a. o.a.

IP502 Interactive Gamenetic* o.a. o.a.

Versie dec‐2014 Prijzen tenzij anders vermeldt zijn excl. BTW, excl. montage, in euro's en geldig t/m 31‐03‐2015 

Op deze prijslijst zijn onze algemene verkoop‐ en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

 * Voor de interactieve speelelementen verwijzen wij u graag naar onze 'Interactief Spelen' brochure

Inclusive Play Prijslijst 2014‐2015
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