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Inspireer generaties

weg zoeken in de wereld. Voor
Uitdaging is een krachtig gegeven voor jonge mensen die hun eigen
op de voorgrond te plaatsen die
ons is het dus een stimulans altijd nieuwe en verrassende producten
iedereen die onze speeltoestellen bezoekt inspireren.

uitdagende spelen te ontwikkelen die kinderen
Onze kennis van de kracht van het spel laat ons toe aantrekkelijke en
Met onze nieuwe reeks UniPlay en UniMini verwensen te verkennen, en hun verbeelding de vrije loop kunnen laten.
moment.
andert u de toekomst, maakt u deze spelervaring tot een onvergetelijk
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Rockers
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UniMini

Springers
TM

UniPlay,
Introductie van de nieuwe HAGS
reeks
UniMini, Springers en Rockers
natuurlijk rondhout combineert,
Een indrukwekkende en unieke reeks die aantrekkelijke vormen en
! We hebben extra uitdagingen
in evenwicht met de natuurlijke omgeving, dat vindt u enkel bij HAGS
ale spelvoldoening te genereren.
toegevoegd, nieuwe verbindingen en componenten om een maxim

den geboden door de Globe, de Manet en de
Kinderen zullen verzot zijn op de verfrissende nieuwe spelmogelijkhe
tet kleurenpalet en een nieuwe frisse “look”
Arco. The traditionele favorieten blijven bestaan maar nu met een geüpda
met een houtgevoel van bodem tot top.

www.hags.com
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UniPlay

TM

Rockers

UniMini

TM

Springers
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UniPlay
Vele onderzoeken en ontwerpen gaan vooraf aan ons uniek aanbod aan aanbouw
moderne
nieuwe
van
reeks
nde
verbluffe
een
is
resultaat
t
heden.He
mogelijk
ies
componenten aangevuld met bestaande favorieten om naast traditionele spelfunct
nieuwe mogelijkheden aan te bouwen.
Deze brochure belicht een aantal van onze standaard modellen. Zij kunnen allemaal
gepersonaliseerd worden : u kunt spellen toevoegen of speciale toepassingen creëren
zo
aangepast aan uw wensen en de spelomgeving van het kind. Onze modellen zijn
geeft
ie
presentat
specifieke
s
UniPlay’
en.
combiner
plezier
en
ontworpen dat zij esthetiek
een unieke meerwaarde aan uw speelplaats.

UniMini
nieuw
Ons modulair systeem voor kleinere kinderen komt in 2015 uit in een totaal
te
spelen,
te
samen
om
kinderen
voor
heden
kleurengamma. UniMini schept mogelijk
te
wereld
de
en
doen
te
llen
rollenspe
n,
ontdekke
te
banden
leren, samenwerkingsver
ontdekken volledig geleid door hun eigen fantasie.
die u
Door de afwisseling van kleuren en materialen kunt u zelf de speelomgeving creëren
kan
alles
aanbod,
bestaand
ons
van
selectie
een
u
vindt
het best bevalt. In deze brochure
gen die
toepassin
e
bijzonder
en
spellen
nieuwe
met
worden
t
aangepas
en
aliseerd
geperson
u toelaten uw eigen ideale speeltuin te bouwen.

Rockers

HAGS
Symbolengids

De nieuwe HAGS reeks Rockers is speciaal ontworpen
voor kinderen tot de leeftijd van vier jaar. Wij bieden
verschillende aantrekkelijke ontwerpen in warme
kleuren om de verbeelding van jongere kinderen te
stimuleren.

Hieronder ziet u de symbolen die in deze
gids gebruikt worden.

Rockers complementeren de themaspeeltuigen en
vormen een aantrekkelijke verrijking voor elk
speelterrein.

Springers

assemblagetijd
in uren

Springers (veerelementen) zijn een speeltuin
klassieker.
Kleurrijk en leuk fleuren zij de grotere speelterreinen
op en brengen zij kinderen ertoe zowel in hun eentje
als in groep hun verbeelding
uit te leven.

Voor
leeftijd

Toegankelijk
andersvaliden

m2
Vrijeval
hoogte

Nieuw dit jaar, introduceren wij springer wiptoestellen
die tot 8 kinderen kunnen dragen.

veiligheidszone

Benodigde ruimte
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Introductie van de nieuwe HAGS UniPlay,
UniMini, Springers en Rockers range

UniMini

TM

9

UniPlay

Springers
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UniPlay

TM

Introductie van het nieuwe UniPlay
ht en de interesse van de oudere
De nieuwe UniPlay reeks is speciaal ontworpen om onmiddellijk de aandac
en, met frisse, moderne componenten
kinderen te wekken, en vast te houden. Wij introduceren 17 nieuwe eenhed
en is uitstekend geschikt om het kind
om bij elk kind in de smaak te vallen. UniPlay voorziet in gezonde oefeningen
en plezier maken.
al zijn energie te laten gebruiken. Kinderen kunnen zich hier volop uitleven
tijdloze indruk.
De herziene kleurenopmaak, natuurlijke vormen en gebogen lijnen geven een
eden uit, bieden hen basis spelmogelijkheden aan
UniPlay’s afwisselende spelniveaus dagen kinderen met verschillende vaardigh
en.
ontdekk
en dagen de meer avontuurlijke kinderen uit nieuwe spelmogelijkheden te

www.hags.com
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UniPlay

TM

Voor elk wat wils !
Het modulair systeem en een eenvou
dige constructie
zorgen ervoor dat UniPlay bijna overal
geplaatst kan
worden en uitstekend past in bestaan
de en natuurlijke
omgevingen. Door te werken in de natu
urlijke omgeving
kan men unieke kansen creëren voor
inspirerende
en stimulerende spelmogelijkheden.
UniPlay maakt
een veilige ruimte voor socialisatie, met
materiaal dat
ontworpen is om zowel comfortabel en
aantrekkelijk te
blijven in alle weersomstandigheden.

Uniek ontwerp

Wij bieden een ruim aanbod voor stan
daard en op maat
gemaakte toestellen voor iedere leeftijd
en budget, die allemaal
uitnodigen tot nieuwe uitdagingen.
U kunt alle speeleenheden combineren
naar eigen keuze zodat u
voor alle kinderen een zucht naar avon
tuur kunt realiseren.
Hoe u het ook samenstelt met UniPlay,
u maakt elke keer
opnieuw een uitdagende en opwindende
nde toevlucht voor de
kinderen om speelmogelijkheden te ontd
ekken die ze nog nooit
aangeboden kregen

Hoge torens met nieuwe dakstructuren jagen de
verbeelding de hoogte in. Elke toren is een uitnodiging,
elk verhoogd niveau is beklimbaar, en zelfs de
ondersteunende delen van het toestel maken deel uit van
de nieuwe spelmogelijkheden.
Torens zijn nu door gebogen elementen met elkaar
verbonden, waardoor elke stap een nieuwe ervaring en
uitdaging wordt. Toch blijft het houten uitzicht van de basis
tot de top behouden.

Nieuwe kleuren
Ons nieuw kleuren schema heeft stijl en is speels.

Hout

Metaal en plastiek

HPL

Aangepast ontwerp
De veelzijdige aard van UniPlay laat aanpassingen toe aan
ongeveer alle constructies, waar zij zich ook bevinden, op
hellingen of in de omgeving van natuurlijke hindernissen.
U kunt dus uw speeltoestellen aanpassen aan de natuurlijke
omgeving, in plaats van u er door de te laten hinderen.
Uiteraard is het zo dat deze veelzijdigheid u toelaat de ideale
speelruimte te ontwikkelen en aan te wenden voor specifieke
doelen. Toestellen kunnen altijd uitgebreid worden in de toekomst zodat u plannen kunt maken over periodes van twee tot
drie jaar . Ons adviesteam kan u hierover steeds informeren en
voorstellen formuleren overeenkomstig uw budget.

HAGS UniPlay I Kleuropties

Kleuropties
voor panelen

Groene panelen

13

De standaard UniPlay toestellen zijn verkrijgbaar met vier nieuwe
kleurpanelen : donker bruin, licht groen, donker groen en rood.
Dit kleurengamma is aantrekkelijk voor het oog en passend in een
natuurlijke omgeving.

Donkerbruine panelen

Grondverankering

Rode panelen

Het UniPlay assortiment heeft een verankering systeem dat ontworpen is voor stevigheid en duurzaamheid.
De gepatenteerde paalmontage plaatst de toestellen ongeveer
10 cm boven de grond om alle houten onderdelen tegen vocht te
beschermen. Er zijn vier verschillende manieren om de UniPlay
toestellen te verankeren :

Verzonken fundering S

Losse invulling BM

Gebetonneerd CC

verzonken prefab betonfundering bedekt met zand.

verzonken prefab betonfundering bedekt met zand,
steen of houtkrul.

Verlengde fundatieankers
met prefab betonfundering.

Bestaande UniPlay eenheden
en kleuren blijven beschikbaar
Zowel onze betoverende
nieuwe constructies en kleuren
als onze bestaand assortiment
en kleuren blijven steeds
verkrijgbaar.
Bezoek onze website voor
alle details en alle beschikbare
opties. Aarzel niet ons te
contacteren voor specifieke
vragen.

www.hags.com

Bovengronds OM

bovengrondse verankering
met flens rechtstreeks op
beton.

HAGS UniPlay I Standaard Elementen
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UniPlay Abbax
8048383

S

Technische informatie
L=4400, B=4000, H=4000
7,50 x 7,50
m2
46

2,4

5-12

28

Alternatief zicht

UniPlay Aureli
8049171

S

Technische informatie
L=5000, B=4600, H=4000
8,80 x 8,90
m2
48

2,4

5-12

29

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen
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UniPlay Belidore
8049106

S

Technische informatie
L=5400, B=6000, H=4000
9,00 x 10,10
m2
62

2,3

5-12

48

leuren en
Voor andere k
n bezoek
verankeringe
m
www. hags.co

Alternatief zicht

www.hags.com
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UniPlay Bihar
8048400

S

Technische informatie
L=8900, B=8500, H=4700
12,00 x 12,50
m2
80

1,8

2-12

107

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen

UniPlay Crox
8049134

S

Technische informatie
L=2700, B=3500, H=4000
6,00 x 7,20
m2
32

1,9

5-12

18

leuren en
Voor andere k
n bezoek
verankeringe
m
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Alternatief zicht

UniPlay Dalux
8049140

S

Technische informatie
L=4500, B=5700, H=4000
8,50 x 9,90
m2
51

2,4

5-12

29

Alternatief zicht

www.hags.com
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HAGS UniPlay I Standaard Elementen
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UniPlay Ebriente
8048388

S

Technische informatie
L=4300, B=7300, H=4000
8,60 x 11,00
m2
64

2,4

5-12

43

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen
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UniPlay Gumbo
8049185

Voor andere k
leuren en
verankeringe
n bezoek
www. hags.co
m

S

Technische informatie
L=2800, B=3500, H=4000
6,00 x 6,90
m2
30

5-12

1,9

18

Alternatief zicht

UniPlay Hemba
8049078

S

Technische informatie
L=3500, B=4800, H=2400
6,70 x 9,00
m2
40

2,2

2-12

26

Alternatief zicht

www.hags.com
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UniPlay Iktaz
8048392

S

Technische informatie
L=5900, B=2700, H=4000
9,90 x 6,10
m2
44

2,2

5-12

38

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen

UniPlay Jilax
8049116

S

Technische informatie
L=5100, B=5500, H=4000
9,10 x 10,10
m2
58

3,0

5-12

41

Alternatief zicht

UniPlay Karro
8049125

S

Technische informatie
L=4800, B=5500, H=4900
8,50 x 9,80
m2
52

1.9

5-12

41

Alternatief zicht

www.hags.com
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UniPlay Ladona
8048395

S

Technische informatie
L=2200, B=3700, H=3700
5,60 x 7,30
m2
32

2,3

5-12

18

leuren en
Voor andere k
n bezoek
verankeringe
m
www. hags.co

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen

UniPlay Maver
8049198

S

Technische informatie
L=2900, B=3900, H=3700
6,40 x 7,80
m2
34

2,3

5-12

17

Alternatief zicht

UniPlay Nycco
8049263

S

Technische informatie
L=7100, B=7900, H=5200
11,10 x 12,00
m2
73

3,0

5-12

67

Alternatief zicht

www.hags.com
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UniPlay Onyx
8048398

S

Technische informatie

Voor andere kleu
ren en
verankeringen be
zoek
www. hags.com

L=5200, B=6200, H=4000
8,30 x 10,00
m2
57

2,2

5-12

57

Alternatief zicht

HAGS UniPlay I Standaard Elementen

UniPlay Sikkim
8049697

S

Technische informatie
L=5200, B=4500, H=4700
8,90 x 7,70
m2
47

1,8

2-12

54

Alternattief zicht

www.hags.com
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HAGS UniPlay I Nieuwe Elementen

Nieuwe UniPlay elementen
ties
Meervoudige spelop
HAGS UniPlay biedt een grote waaier aan spelactiviteiten.
Op onze website kunt u gedetailleerde informatie vinden over
onze standaard uitvoeringen.
oegd
De meeste onderdelen kunnen onderling verwisseld worden of toegev
HAGS
wde
vertrou
uw
aan
advies
Vraag
estel.
speelto
d
aan een bestaan
adviseur, zij helpen u graag !

Arco

Deze gebogen plastic glijder vormt een spannende verrassing en is perfect vervangbaar door een gewone glijbaan.
Kinderen kunnen zelf hun glijsnelheid bepalen door de druk
op hun vingertoppen rond de glijder te houden.

Het klimraam

Vijf klimkabels vertrekken vanuit een licht gebogen
draagvlak. De stroken bewegen zachtjes heen en weer om
een sensationele klimervaring te bieden. Deze component
kan een verbinding maken tussen de verschillende torens.

Klimwand met grepen

Voor deze klimwand is gebruik gemaakt van HPL voor
een langere levensduur. De grepen verzekeren een stevige
houvast voor de klimmers. Deze klimgrepen kunnen ook
aangebracht worden als stut.

Glijbaan

Deze klassieke glijbaan is geschikt voor alle leeftijden.
Onze stalen glijbaan heeft een eigentijdse bekleding voor
een zachte en plezierige afdaling.

Net Link

Verschillende vrienden kunnen via deze omgekeerde klimmuur
samen klimmen. Met zijn S-bochtvormige bovenrand en licht
bewegende golving kunnen kinderen een aan hun leeftijd
aangepaste oefening vinden wat kracht en coördinatie betreft.

Net toegang

Gebogen toegang tot een platform die door zijn vorm
voor een verassende klimervaring zorgt.

HAGS UniPlay I Nieuwe Elementen

Trick Ladder

Ballen paal
Eéntje voor de durvers ! Speciaal voor kinderhanden
ontworpen duurzame buizen om te grijpen en vast te
houden. Gebruikers kunnen ook aan de ladder hangen los
van het toestel.

Klimmen via een ballenpaal is een unieke klimervaring.
Het is een niet zo gemakkelijke klimoefening, maar kleine
voetjes kunnen kracht winnen door de flexibiliteit van de
polyurethane ballen.

Driehoekig net

The Globe
Het net vanuit alle hoeken grijpen vraagt mentale
bekwaamheid en coördinatie. Het kind kan er desgewenst
ook gewoon aanhangen . Het net heeft een plastic bekleding
voor veiligheid en duurzaamheid. Dit toestel kan ook gebruikt

Klimmuur

Deze muur biedt een wisselende moeilijkheidsgraad
van 360° : klimmen, dalen, omdraaien of rond klimmen.
Het ergonomisch ontwerp is voorzien van stevige ,
comfortabele steunen voor de klimmer.

Gebogen plastic klimwand

Deze unieke bol is een nieuwe toegevoegde waarde aan
ieder speelterrein. Gemaakt uit 100% gerecycleerd plastic
en voorzien van gebogen handsteunen.

Gebogen houten ingang

Een aantrekkelijke gebogen houten ingang met dubbele
trappen bieden mogelijkheden in alle moeilijkheidsgraden.
Voorzien van een gepoedercoate fundatie.

Safir

Optioneel
speelpaneel
De draaiende vorm van deze klimwand heeft zeven
grepen en een aantrekkelijke welving. De ergonomische
greep biedt een stevige houvast voor de klimmer.
Er is een optioneel speelpaneel verkrijgbaar voor de
achterzijde.

Een sensationele ervaring in klimmen en schommelen
wordt geboden door deze draaiende ringen. Een nieuw
aantrekkelijk alternatief voor het traditionele autobanden
klimrek. Uitstekend om samen te spelen of gewoon
eventjes in te hangen!

www.hags.com
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Spreekbuizen

Elkaar boodschappen doorsturen via spreekbuizen die zich op verschillende niveaus
bevinden . Er zijn steeds 2 spreekbuizen nodig.

Gebogen bescherming reling

Deze esthetisch verantwoorde relingen beschermen kinderen in de verschillende units. Zij zijn zo
ontworpen dat zij een eenheid vormen met de
gebogen klimwanden en balkonnetjes.

Balkon
Winkel

Nieuwe
UniPlay
Elementen
Vormen een aantrekkelijke uitkijkpost, die de kinderen
uitnodigen een praatje te maken met kinderen die
zich op een onderliggend niveau bevinden. Zij zijn
ontworpen uit gepoedercoat stalen buizen.

Scheepswiel

Dit stervormig wiel biedt mogelijkheden te over :
zit je aan het stuur van de boot of de wagen of
de trein ? Het enige antwoord is de verbeelding
van het kind.

HPL Puntdak

Het HPL puntdak is zwart langs de buitenzijde en
wit langs binnen om de binnenruimte helder te
maken. Het dak wordt op het toestel geplaatst via
een stalen buis en plaat.

In de ogen van elk kind wordt deze toonbank
een “winkeltje”. Het ideale element voor ziijn
verbeelding los te laten en rollenspel.

Telescoop

Nog meer plezier : kinderen verbeelden zich dat ze
de kapitein van een zeeschip zijn die de einder afspeurt naar piraten. Een ingebouwde caleidoscoop
zorgt voor nog meer plezier en avontuur.

HPL Zeildak

Het HPL zeildak is zwart langs de buitenzijde
en wit binnenin om een heldere en luchtige
atmosfeer te creëren binnenin. Het dak wordt op
het toestel geplaatst door middel van een stalen
buis en plaat.

HAGS UniPlay I Nieuwe Elementen

Houten dak

Verhoog het natuurlijk uitzicht van uw UniPlay
toestel met het 100% houten dak..

Vierkante vloer

Vierkante houten vloeren vervolmaken het
UniPlay design en de nieuwe kleurschakeringen.

Vensterpaneel

Eigenzinnige venstervormen dragen bij tot de
verbeelding van de kinderen en bevorderen het
samenspelen. Wordt eveneens in verschillende
maten en vormen geleverd.

Rood Paneel

Verkrijgbaar in drie verschillende hoogten die kunnen gebruikt
worden om klimmuren te bouwen. Het is een subtiele kleurschakering binnen het UniPlay design. Ontworpen in verschillende
schotten in verschillende maten en wisselbare hoeken.

Paal afdekkapje

Deze zwarte plastic kap beveiligd en beschermt
de bovenkant van de paal.

Driehoekige vloer

Driehoekige houten vloeren vervolmaken het
UniPlay design en de nieuwe kleurschakeringen.

neel

Boomschors Bruin pa

Verkrijgbaar in drie verschillende hoogten die kunnen gebruikt
worden om klimmuren te bouwen. Het is een subtiele kleurschakering binnen het UniPlay design. Ontworpen in verschillende
schotten in verschillende maten en wisselbare hoeken.

Groen paneel

Verkrijgbaar in drie verschillende hoogten die kunnen gebruikt
worden om klimmuren te bouwen. Het is een subtiele kleurschakering binnen het UniPlay design. Ontworpen in verschillende
schotten in verschillende maten en wisselbare hoeken.

www.hags.com
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ini
Introductie van de nieuwe UniM
tie als hun fysieke en
UniMini is ontworpen om kinderen te helpen zowel hun sociale interac
motorische wikkeling te stimuleren op een speelse wijze .
opgroeiende kind bevorderen.
Samengesteld uit spelopties die zowel de geest als het lichaam van het
Deze reeks is vanuit elk perspectief aantrekkelijk voor jonge kinderen.

www.hags.com
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UniMini

TM

Iets unieks
voor de jongsten!
Net zoals UniPlay, is UniMini complementair
in een natuurlijke omgeving en kan zowat
overal geplaatst worden. We hebben een
uitgebreid gamma van standaard units,
voor elk budget, met altijd veel speelmogelijkheden en uitdagingen.
Ontwerp unieke speeltuinen door onze standaard
componenten te combineren op verschillende
manieren. Hierdoor krijg je de voor jou meest
geschikte speelomgeving.

Uniek Design
UniMini speelplekken bevatten een variëteit aan
“fun” en speelfuncties. De meeste kunnen uitgewisseld of toegevoegd worden aan een stadaard unit.
De veelzijdigheid van UniMini zorgt ervoor dat je
ze zowat overal kan plaatsen, of het nu een oneffen
ondergrond is of omheen bestaande obstakels. Uw
speeltuin zal altijd passen zijn de natuurlijke omgeving. Door zijn veelzijdigheid ben je zeker de ideale
speeltuin te ontwerpen volgens uw budget.

n

Gepersonaliseerd desig

Het UniMini gamma bevat een grote variëteit aan speelfuncties en spelletjes. De meeste kunnen toegevoegd of
uitgewisseld worden aan elke standard unit.
De veelzijdigheid van UniMini zorgt ervoor dat je ze zowat
overal kan plaatsen, of het nu een oneffen ondergrond is of
omheen bestaande obstakels.
Uw speeltuin zal altijd passen zijn de natuurlijke omgeving.
Door zijn veelzijdigheid ben je zeker de ideale speeltuin te
ontwerpen volgens uw budget.

HAGS UniMini I Kleuropties

Kleuropties
panelen:

Groene panelen

Standaard UniMini toestellen zijn verkrijgbaar in vier verschillende
paneelkleuren- boomshors bruin, licht groen, donker groen en rood. Het
kleurschema is ontworpen om een eenheid te vormen met de natuurlijke
omgeving en toch aantrekkelijk te blijven voor het kinderoog.

Boomschorsbruine panelen

Grondverankering
Verzonken fundering S

Verzonken metalen prefab
frame, aangevuld met beton
en zand.

33

Rode panelen

De UniMini familie hebben een verankering systeem dat ontworpen is
voor duurzaamheid. Het gepatenteerd systeem waarbij de structuur
verankerd wordt op palen brengt het speeltuig ongeveer 10 cm boven de
grond, dit om de houten structuren tegen vochtigheid te beschermen.
Er zijn twee mogelijke verankeringswijzen :

Bovengrondse OM

Palen worden bovengronds
op beton vastgezet.

De klassieke UniMini kleuren blijven
Evenals onze nieuwe reeks
met verrassende kleuren
blijven al onze bestaande
kleurcombinaties mogelijk.
Bekijk op onze website alle
mogelijke kleuropties. Neem
gerust contact met ons
op voor advies over kleurcombinaties voor uw eigen
toestellen .

www.hags.com
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UniMini Eima
8047625

S

Technische informatie
L=2600, B=1300, H=2400
4,30 x 6,20
m2
20

1

2-5

10

Alternatief zicht

ren en
Voor andere kleu
zoek
verankeringen be
www. hags.com
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UniMini Faltow
8046412

S

Technische informatie
L=2600, B=1300, H=2450
4,30 x 6,20
m2
20

1

2-5

10

HPL panelen

UniMini Juster
8047709

S

Technische informatie
L=4200, B=2400, H=2000
5,50 x 7,50
m2
34

0.6

2-5

30

www.hags.com
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UniMini Amris
8047173

S

Technische informatie
L=4200, B=2400, H=2000
5,50 x 7,50
m2
34

0.6

2-5

30

HPL wanden

UniMini Astrax
8047657

S

Technische informatie
L=1100, B=1100, H=1550
4,10 x 4,10
m2
20

0,6

2-5

7

ren en
Voor andere kleu
zoek
verankeringen be
www. hags.com
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UniMini Gillian
8047317

S

Technische informatie
L=1100, B=1100, H=1550
4,10 x 4,10
m2
20

0,6

2-5

7

HPL wanden

UniMini Idolte
8047663

S

Technische informatie
L=1600, B=1600, H=1655
4,60 x 4,70
m2
19

0,6

2-5

14

www.hags.com
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UniMini Jolak
8047688

S

Technische informatie
L=1700, B=3000, H=1800
5,90 x 4,50
m2
23

0,6

2-5

17

UniMini Kelus
8047701

S

Technische informatie
L=1500, B=4300, H=1600
7,20 x 4,50
m2
28

0,6

2-5

20

leuren en
Voor andere k
n bezoek
verankeringe
m
www. hags.co
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UniMini Morian
8047680

S

Technische informatie
L=4000, B=2000, H=2400
5,00 x 7,50
m2
28

0,6

2-5

16

UniMini Zambi
8047619

S

Technische informatie
L=2400, B=4200, H=2000
7,40 x 5,60
m2
33

0.6

2-5

28

www.hags.com
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UniMini Nebi
8047634

S

Technische informatie
L=1000, B=1100, H=1600
3,90 x 3,90
m2
13

2-5

0,6

6

leuren en
Voor andere k
n bezoek
verankeringe
m
www. hags.co

UniMini Qaron
8047672

S

Technische informatie
L=1500, B=1500, H=1600
4,50 x 4,50
m2
17

0,6

2-5

11
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Rockers

elen …
Klaar om te schomm
HAGS introduceert een nieuwe reeks schommelelementen
voor kinderen tot ongeveer vier jaar. “Rockers” geven
dezelfde voordelen als gewone veerelementen maar
hebben een zachtere beweging.
Zij werden speciaal ontworpen voor peuters om de beweeglijkheid
van hun lichaam te ontdekken. Er is keuze tussen drie ontwerpen,
allemaal even stevig en comfortabel gebouwd en zeer aantrekkelijk
voor het kinderoog
Het schommelmechanisme biedt een comfortabele vooren achterwaartse beweging en de leuk ogende ontwerpen
stimuleren de verbeelding van het jonge kind.
“Rockers” zijn een bijzonder goede introductie tot buiten speelse
activiteiten met aanverwante themaspelen. De installatie gebeurt
simpel en snel. In geen tel is het ganse speelterrein klaar voor actie !

HAGS Rockers I Standaard Elementen

Mollie
8044970

S

Maggy
8044982

S

Technische informatie

Technische informatie

L=541, B=280, H=693

L=681, B=280, H=611

2,30 x 2,70

0,6

2,30 x 2,70

1-4

0,6

m2
5.5

1-4
m2
5.5

1

1

Vespy - rood
8044988

S

Vespy - blauw
8044992

S

Technische informatie

Technische informatie

L=557, B=280, H=608

L=557, B=280, H=608

2,30 x 2,70

0,6

1-4

2,30 x 2,70

0,6

m2
5.5

1

1-4
m2
5.5

1

www.hags.com
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Een echte klassieker op het speelterrein
Veerelementen zijn al generaties lang geliefd door alle kinderen.
Het volledige gamma in onze nieuwe reeks is zo betoverend
ontworpen dat zij aantrekkelijk zijn voor kleuters en ouder.
HAGS nieuwe tweewandige toestellen zijn ontworpen voor extra veiligheid voor
kinderen van 2 tot 5 jaar. Ze zijn verkrijgbaar in stijlvolle en fleurige modellen.
Onze nieuwe reeks veerwippen bieden hetzelfde plezier als de klassieke veerwip
pen. Met thema’s gebaseerd op boerderij of transport ontwerpen stimuleren
de
fantasie van kinderen en kunnen tot 8 kinderen speelplezier bieden
Alle wiptoestellen kunnen geïntegreerd worden in bestaande themaspelen, en hun eenvoudig en levendig ontwerp moedigt hen aan tot
het verzinnen van eigen sprookjes. Door de dubbele opstelling kunnen
kinderen gemakkelijk samen in één toestel spelen.
Een hele reeks HAGS wiptoestellen bieden een grotere toegankelijkheid
door een rugleuning. Dubbele HPL wanden zorgen ervoor dat kleinere
kinderen veilig zijn tijdens hun ritje. De installatie is eenvoudig en gebeurt
snel door een verankering systeem dat onderhoudsvriendelijk is en
eveneens gemakkelijk te verplaatsen is. Wanneer het tijd is om de wip te
vervangen kunnen alle onderdelen gerecycleerd worden.

HAGS Springers I Standaard Elementen
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Rally

Firy
8044751 (1 zit)

S

8044726 (1 zit)

8049895 (2 zit)

S

8049891 (2 zit)

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=631, B=380, H=800

L=688, B=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 zit:

2 zit:

L=631, B=751, H=800

L=688, B=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m
7-8.2

m2
7-8.2

2

0,6

2-5

1-2

0,6

Clay

2-5

1-2

Jetsky (met rugleuning)

8044771 (1 zit)

S

8045018 (1 zit)

S

8049899 (2 zit)

S

8049901 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 seater:

1 zit:

L=720, B=380, H=800

L=882, B=564, H=800

2,60 x 3,00

2,80 x 3,20

2 zit:

2 zit:

L=720, B=751, H=800

L=882, B=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

m2
7-8.2

1-2

0,6

Siry
8044762 (1 zit)

S

8049896 (2 zit)

S

Technische informatie
1 zit:
L=688, B=380, H=800
2,60 x 3,00
2 zit:
L=688, B=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

www.hags.com

2-5

1-2

HAGS Springers I Standaard Elementen

46

Grolly - Groen

Grolly - Blauw

8044730 (1 zit)

S

8044744 (1 zit)

S

8049893 (2 zit)

S

8049894 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=663, B=380, H=800

L=663, B=380, H=800
2,60 x 3,00

2,60 x 3,00
2 zit:

2 zit:

L=663, B=751, H=800

L=663, B=751 H=800
3,00 x 3,00

3,00 x 3,00

m2
7-8.2

m2
7-8.2

0,6

2-5

0,6

1-2

Dario

2-5

1-2

Phyton

8045013 (1 zit)

S

8044682 (1 zit)

S

8049900 (2 zit)

S

8049883 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=738, B=380, H=800

L=657, B=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 zit:

2 zit:

L=738, B=751, H=800

L=657, B=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

en
4730

4744

1-2

m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Ely
8044677 (1 zit)

S

8049882 (2 zit)

S

Technische informatie

hnical Information

1 zit:

3, W=380, H=800

L=598, B=380, H=800

60 x 3,00

2,60 x 3,00
2 zit:
L=598, B=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2
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Piggy

Simmy
8044688 (1 zit)

S

8044672 (1 zit)

S

8049884 (2 zit)

S

8049874 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=583, B=380, H=800

L=717, B=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 zit:

2 zit:

L=583, B=751, H=800

L=717, B=751, H=800

2,80 x 2,80

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

2-5

0,6

m2
7-8.2

1-2

0,6

2-5

1-2

Anky (met ruggesteun)
8044766 (1 zit)

S

8049898 (2 zit)

S

Technische informatie
1 zit:
L=703, B=380, H=800
2,60 x 3,00
2 zit:
L=703, B=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Ovis - Wit

Ovis - Grijs

8044654 (1 zit)

S

8044660 (1 zit)

S

8049854 (2 zit)

S

8049856 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=731, B=380, H=800

L=731, B=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 zit:

2 zit:

L=731, B=751, H=800

L=731, B=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

m2
7-8.2

0,6

www.hags.com
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Prinsy - Rood

Prinsy - Groen

8044720 (1 zit)

S

8044703 (1 zit)

S

8049890 (2 zit)

S

8049889 (2 zit)

S

Technische informatie

Technische informatie

1 zit:

1 zit:

L=706, B=380, H=800

L=706, B=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 zit:

2 zit:

L=706, B=751, H=800

L=706, B=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Bob - Rood
8044692 (1 zit)

S

8049886 (2 zit)

S

Technische informatie
1 zit:
L=567, B=380, H=800
2,80 x 2,40
2 zit:
L=567, B=751, H=800
2,80 x 2,80
m2
6-7.1

0,6

2-5

1-2

Bob - Groen
8044696 (1 zit)

S

8049888 (2 zit)

S

Technische informatie
1 zit:
L=567, B=380, H=800
2,80 x 2,40
2 zit:
L=567, B=751, H=800
2,80 x 2,80
m2
6-7.1

0,6

2-5

1-2

HAGS Springers I Standaard Elementen

Lucky

Leya
8046142

S

8046143

S

Technische informatie

Technische informatie

L=822, B=323, H=800

L=853, B=323, H=800

3,20 x 2,40

0,6

3,20 x 2,40

2-5

0,6

m2
7.5

m2
7.5

1

1

Biky
8046144

S

Technische informatie
L=857, B=323, H=800
3,20 x 2,40

0,6

2-5
m2
7.5

1

Sam
8046146

S

Technische informatie
L=722, B=323, H=800
3,20 x 2,40

0,6

2-5

2-5
m2
7.5

1

www.hags.com
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Farmy
8045079

S

Technische informatie
L=2865,B=826, H=1029
5,00 x 2,90
m2
11.4

0,7

2-12

10

Alternatief zicht

Cary
8045082

S

Technische informatie
L=2805, B=826, H=974
5,00 x 2,90
m2
11.4

0,7

2-12

10

Alternatief zicht
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M a a k m o rge n . . .

... anders !
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