
Aquaspeeltuin
 voor kinderen & baby

Invoerder-verdeler
voor België



Edit
Wij hebben het genoegen u ons nieuw gamma producten voor te stellen: volledig 
aangepast aan het spelende en zwemmende kind, Ludi’O.

Ludi’ O is het hoogtepunt van een jaar onderzoek, tests en op punt stellingen om 
een breed scala aan  ludieke drijvende structuren te ontwikkelen, die een antwoord 
geven aan de behoeften en vragen van professionals van wateractiviteiten.

Wij hebben originele modulaire producten ontworpen die aanpasbaar zijn aan de 
configuratie van elk zwembad. Ze zijn eenvoudig en gemakkelijk te installeren.

Wij hebben hoogkwalitatieve schuim(tegels) met een hoge densiteit (48kg/m3) 
en een zeer lage  waterabsorptiecoëfficiënt gekozen. De Ludi’O producten zijn 
dus resistenter, duurzamer en perfect aangepast aan jonge kinderen.

Dankzij ons uniek scharniergewricht systeem, kan elk aquatisch parcours snel 
(zonder moeite en zonder gereedschap) opgesteld en afgebroken worden.

Wij nodigen u uit om ons gamma Ludi’O en onze website www.varitech.be te 
ontdekken.



Edit
De aqua speeltuinen

De turnkey –modules

De matten en toebehoren

Het regenboog gamma

Het gerealiseerde parcours in center Aquatis de Vitry-en-Artois. Totale lengte 10 meter.



Wij stellen u een aantal drijvende structuren van verschillende vormen 
en maten voor, om uw water parcours samen te stellen. Zij bieden veel 
mogelijkheden voor zowel pedagogische als ludieke activiteiten. Er is een 
gevarieerd aanbod voor alle leeftijden en smaken.

De aquaspeeltuin structuren
recreatie in 3 dimensies 



referentie aanwijzing afmetingen
80400 glijbaan walvis’O 200 x 100 x 100 cm
80420 Huis baby Robinson 200 x 100 x 100 cm
83075 drijvende klimmuur 250 x 100 x 80 cm

Drijvende klimmuur

Glijbaan walvis’OHuis baby Robinson

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen. U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

83075

80420 80400



Het drijvend huisDe baby ranch
80425 83070



De baby hut

referentie aanwijzing afmetingen
80410 De klim’O 200 x 100 x 100 cm
80415 Het fun huisje 200 x 100 x 100 cm
80425 De baby ranch 100 x 100 x 100 cm
80480 De baby hut 100 x 100 x 100 cm
83070 Het drijvend huis 100 x 100 x 100 cm

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen. U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

Het fun huisje

De Klim’O
80410

80415

80480



Wij hebben kant-en-klare modules ontworpen om u te helpen bij het 
samenstellen van uw water parcours.
Gerealiseerd met standaard elementen, zijn ze perfect op elkaar afgestemd, 
evolutief en onderling wisselbaar.

De turnkey-modules
een originele en gemakkelijke oplossing om uw parcours samen te stellen



Module « reis rond de wereld » Module « bulten speelmat »

Module « golven speelmat » Gecombineerde speelmat

referentie aanwijzing afmetingen
83510 Speelmat met 5 bulten 200 x 100 x 17 cm
83511 Speelmat met 3 golven 200 x 100 x 17 cm
83512 Speelmat gecombineerd 200 x 100 x 17 cm
83525 Reis rond de wereld 200 x 100 x 80 cm

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

83525 83510

83511 83512



Dubbel bad

Drijvende plonsbaden

Mini bad
83060 83065

Maxi bad
83062



Speelmat « met stippen » » Speelmat « bulten en stippen »

Speelmat « labyrint » Speelmat « ik kan zwemmen »

referentie aanwijzing afmetingen
83016 Speelmat «ik kan zwemmen» 200 x 150 x 7 cm
83060 Dubbel drijfbad 200 x 100 x 9 cm
83062 Maxi drijfbad 200 x 100 x 9 cm
83065 Mini drijfbad 100 x 100 x 9 cm
83515 Speelmat met stippen 200 x 100 x 17 cm
83518 Speelmat met bulten en stippen 200 x 100 x 17 cm
83520 Speelmat labyrint 100 x 100 x 70 cm

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

83515 83518

83520 83016



Onze Ludi’O matten zijn in ultra resistente polyethyleen, met gesloten 
micro cellen, van een uiterst hoge densiteit ( 48kg/m3), zonder allergenen 
vervaardigd. Ze zijn behandeld tegen mycosen en bacteriën.

Dit speciale schuim maakt het mogelijk om de dikte van de matten te herleiden tot 70mm in 
de plaats van de normale 90 mm en dit met het behoud van de stevigheid, de stijfheid en zelfs 
het drijfvermogen. Meerdere tests zijn hier het bewijs van.
Wij hebben ook speciale tussenstukken ontworpen om de matten, ludieke structuren en 
modules onderling te hechten/fixeren of zelfs om klassieke matten te hechten.
Tot slot zijn al onze matten aangepast om er al onze toebehoren aan te fixeren

de matten en toebehoren
Stel zelf uw Aquaspeeltuin parcour samen



Rechthoekige matten

Noodles

referentie aanwijzing afmetingen
83010 Eenvoud, rechthoekige speelmat met 18 gaten van diam. 30 mm 200 x 100 x 7 cm
83020 Multi, rechthoekige speelmat met 45 gaten van diam. 30 mm 200 x 100 x 7 cm
83030 Noodles, rechthoekige speelmat met  28 gaten van diam. 65 mm 200 x 100 x 7 cm
83050 Centraal, rechthoekige speelmat met centraal gat van 1500 x 700 mm 200 x 100 x 7 cm

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

Eenvoud Multi

Centraal

83010 83020

83030 83050



Eenvoud Multi

Noodles Centraal

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

Vierkante matten

83011 83021

83031 83040

referentie aanwijzing afmetingen
83011 Eenvoud, vierkante speelmat met 8 gaten van diam. 30 mm 100 x 100 x 7 cm
83021 Multi, vierkante speelmat met 20 gaten van diam. 30 mm 100 x 100 x 7 cm
83031 Noodles, vierkante speelmat met  16 gaten van diam. 65 mm 100 x 100 x 7 cm

83040 Centraal, vierkante speelmat met vier hechtpunten 100 x 100 x 7 cm



Drijvende brug

Gelede verbinding Veelzijdig verbinding

referentie aanwijzing afmetingen
83015 TSpeelmat drijvende brug 200 x 50 x 7 cm
83090 Veelzijdige verbinding man 100 x 30 x 9 cm

83091 Veelzijdige verbinding vrouw 100 x 30 x 9 cm
83095 Gelede verbinding man/vrouw 100 x 30 x 7 cm
83096 Gelede verbinding man/man 100 x 30 x 7 cm

Onze structuren zijn geleverd met een bevestigingspen U vindt alle informatie aangaande deze producten op onze website www.varitech.be

83015

83095

83096

83090

83091



Het project Ludi’O maakt deel uit van een duurzame aanpak. Ook al 
optimaliseren wij de basisproducten, kan het gebeuren dat er kleine 
schuimdeeltjes die als ‘onbruikbaar’ worden beschouwd en dus worden 
weggegooid, overblijven na de productie.

Het regenboog gamma
wanneer pret rijmt met ecologie 

Wij hebben besloten om deze restjes te hergebruiken om nieuwe producten te creëren.
Hun kleurrijk en uniek design zal erg door de kinderen gewaardeerd worden.



Regenboog noodles

Regenboog schijven Regenboog handgrepen

referentie aanwijzing afmetingen
83190 Regenboog bult 90 x 16 x 10 cm
83195 Regenboog golf 90 x 27 x 10 cm
83250 Regenboog disc - maat 1 17 x 17 x 10 cm
83255 Regenboog handvat klein 16 x 10 x 10 cm

83260 Regenboog disc - maat 2 22 x 22 x 10 cm
83270 Regenboog disc - maat 3 29 x 29 x 10 cm
83275 Regenboog handvat groot 32 x 16 x 10 cm
83330 Ronde regenboog noodle 100 100 x 7,5 cm
83335 Ronde regenboog noodle 150 150 x 7,5 cm

De producten van het gamma ‘regenboog ‘zijn  geleverd zonder hechtingspennen. U vindt alle informatie op onze website www.varitech.be

Regenboogbulten en -golven
83330 & 83335

83195

83190

83270
83260

83250

83255 83275



N° referentie aanwijzing afmetingen
1 83320 Rechthoekige regenboogbalk smal met 5 gaten diam. 30 mm 184 x 10 x 10 cm
2 83325 Rechthoekige regenboogbalk smal met 2 gaten diam. 30 mm 90 x 10 x 10 cm
3 83200 Rechthoekige regenboogbalk medium met 5 gaten diam. 30 mm 184 x 17 x 10 cm
4 83210 Rechthoekige regenboogbalk medium met 2 gaten diam. 30 mm 90 x 17 x 10 cm
5 83220 Rechthoekige regenboogbalk big met 5 gaten diam. 30 mm 184 x 29 x 10 cm
6 83230 Rechthoekige regenboogbalk big met 2 gaten diam. 30 mm 90 x 29 x 10 cm
7 83281 Bevestigingsbuis voor speelmat koppeling - maat 2 Longueur 26 cm
8 83280 Bevestigingsbuis voor speelmat koppeling - maat 1 Longueur 16 cm

De producten van het gamma ‘regenboog ‘zijn  geleverd zonder hechtingspennen. U vindt alle informatie op onze website www.varitech.be

Rechthoekige balken

Bevestigingsbuizen
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EXTRA onderdelen

referentie aanwijzing afmetingen
80400 Glijbaan 200 x 100 x 100 cm
83046 Driewegs trapeze verbinding 200 x 100 cm
83043 driehoek verbinding 100 x 100 cm
83100 Vlottende doorzwembrug 100 x 100 x 30 cm

83600 koppelriem dubbel
83616 Zwemlijn verbinding
83620 Perronbevestiging

De producten van het gamma ‘regenboog ‘zijn  geleverd zonder hechtingspennen. U vindt alle informatie op onze website www.varitech.be

83100

80400

83600

83043

83046

GlijbaanDriewegs trapeze

Driehoekverbinding

Vlottende 
doorzwembrug

83620

83616



Speelcombinaties





voorbeeld
Speelbaan

combinaties

Kruiscombo

Baby cross

Klimbaan



voorbeeld
Speelbaan

combinaties

hindernissenbaan

Kidsstart eiland

Klimbaan

Atractiepark



VARITECH BVBA
VEKESTRAAT 29 UNIT B7

1910 KAMPENHOUT

+32-015/290822

www.varitech.be

De foto’s zijn niet contractueel en dienen enkel als voorbeeld tot presentatie.
Met dank aan de Heer Jura en de Heer Fievet van het watercenter Aquatics MAYA Studio-opnames.

Ontwerp en foto’s eigendom van Abysse Fr.


