
Project Guldeland in Geervliet
Op het gloednieuwe Sportcomplex Guldeland in Geervliet is naast het centraal gelegen terras en kantine voor 
de kinderen een leuke traditionele speelplek gemaakt.  Zo kunnen de leden van voetbalvereniging GHVV’13 ook 
lekker schommelen, wippen, duikelen, klimmen en glijden.  Met de hoogwaardige speeltoestellen uit het VinciPlay 
programma een echte aanwinst.  Ook voor kinderen die tussen de wedstrijden door even moeten wachten is er 
nu volop vertier op dit prachtige sportcomplex 
In samenwerking met KSP Kunstgras is deze opdracht van aannemer Anteagroup uitgevoerd.  



Als u een speelplek wilt realiseren en de max. 
valhoogte blijft onder 60cm, dan hoeft u 

geen (dure) valdempende ondergrond aan 
te leggen.  Wij hebben heel veel keuze in 
toestellen met deze lage valhoogtes.   

HDPE HPL

Aanpasbare kleurstelling 
Veel van de VinciPlay speeltoe-
stellen zijn leverbaar met ver-
schillende kleuren panelen.  
In HPL uitvoering is er blauw, 
rood, groen en houtnerfprint.  In 
HPDE zijn deze toestel uitgevoerd 
in een mix van kleuren.



De Swing serie bestaat uit veel modellen klassieke schommels.  Deze 
schommels zijn leverbaar in bruin gelamineerd grenenhout, gepoe-
dercoat grijs staal of in RVS (zowel 304 als 316 kwaliteit!) De 
bovenbalk kunt u in vele kleuren geleverd krijgen. Voor elk project 
hebben wij dus een passende schommel; of het nu een enkelvoudi-
ge kleuterschommel of veelzijdige familie schommel moet zijn.

Climboo is een serie toestellen waar jong en oud gek op is.  
Met deze uitgekiende serie toestellen wordt kinderen heel 
veel speel en klimplezier geboden.  Diverse klim en klautermo-
gelijkheden waarbij ook de motoriek goed getraind wordt.

Nettix Sport en Klimstructuren voor uitdagende 
klimpartijen.  Deze zeer robuust uitgevoer-
de toestellen zijn een echte aanwinst voor de 
speelplek

Met de toestellen uit de Solo serie maakt u de 
speelplek helemaal af.  Leuke kleine elementen die 
uw speelplek net even wat extra’s geven.
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Wilt u zien wat onze 

speeltoestellen voor uw 

plek kunnen doen?  We 

maken graag een afspraak 

om het u te laten zien!

Natuurlijke uitstraling zonder 

extra onderhoud!

Door gebruik te maken van passend groene of “houtnerf” 
HPL zijpanelen in combinatie met beige of zwart touw-
werk en RVS stangen krijgen onze VinciPlay toestellen een 
prachtige natuurlijke uitstraling. Deze toestellen zijn ook 
nog eens nagenoeg onderhoudsvrij.  Maak ook de perfecte 
speelplek voor elk terrein!  Basistorens bestaan uit gelami-
neerd grenen of gepoedercoat grijs stalen staanders. Alle 
deze toestellen zijn door Keurmerk Instituut al gecertifi-
ceerd volgens EN1176-2018.   Dus geen dure en tijdrovende 
certificering na plaatsing meer nodig.


