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NINJA PARCOURS

SPORT

De Ninja-parcoursen zijn 
leuke en sportieve hindernis-
parcoursen voor kinderen 
vanaf 6 jaar en tieners. Ze 
bestaan uit diverse elementen 
die eindeloos kunnen  worden 
gecombineerd en die de kracht, 
het uithoudingsvermogen, de 
behendigheid en het evenwicht  
trainen.

J5901
Parcours

J5915
Klimhelling

J5910
Slackline

Dit assortiment is de vrucht 
van een samenwerking 
tussen Proludic en de Street 
Workout federatie. Door  
samen te werken met een 
vooraanstaande partner, en 
te steunen op de expertise 
van doorgewinterde atleten, 
ontwikkelde Proludic top 
toestellen die gegarandeerd zijn 
aangepast aan de  behoeften 
van “alle” gebruikers. 

J22226
Multisport

J5218
Street

Workout

J5225
Street

Workout



SCHOMMELS

KANOPÉ

J56005
 Ka’Yop 

J2683
Avontuur

De Kanopé-lijn nodigt 
kinderen uit zich in het hart 
van de natuur te wagen, 
met structuren die lijken op 
wild gras of op door de wind 
gekromde boomstammen. 
Oneindig veel plezier vanaf 2 
jaar! Klimmen, glijden, hangen, 
balanceren, ontmoeten, 
hanteren en ontdekken.

J437
Schommel

J438
Schommel

J489
Schommel

De schommel blijft een top 
klassieker in spelen! Het gevoel 
dat je kan vliegen en een 
stukje hemel kan aanraken is 
uniek. Proludic verdubbelt het 
schommelplezier met de ouder-
kind schommel. Samen van 
het luchtruim genieten met je 
peuter. De interactie en beleving 
is met deze schommel optimaal! 
Het stijlvolle ontwerp van de 
schommelzit maakt de toegang, 
ook met rok, zeer gemakkelijk.
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Kabelbanen

Actie & sensatie!
Bewegende toestellen zijn 
essentieel voor actieve tieners 
en jongvolwassenen. Zij dagen 
zowel zichzelf, als anderen, 
uit om grenzen op te zoeken 
en te verleggen. Ontmoeten, 
plezier maken en lichamelijke 
ontwikkeling gaan met deze 
toestellen hand in hand.

J520
Kabelbaan

J517
Kabelbaan

J518
Kabelbaan

Avontuur

Als jonge ontdekkingsreizigers 
gaan kinderen op zoek naar  
avontuur. Onderweg komen zij 
in contact met prachtige wilde 
dieren, zoals een leeuw en een 
uil. Iedere speelstructuur daagt 
uit tot spelen en ontdekken. Wie 
doet er mee?

J4031
Combinatie

toestel

J2626
Glijbaan


