
CANAL PLAY 

Deze bundel bevat voorbeelden van CANAL PLAY, diverse modellen samengesteld uit de modulaire standaard elementen 



CANAL PLAY 

Model Sevilla 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

: € 18.500,- ex speelobjecten en af fabriek 
: 730 x 560 cm 
: 4,7 m3 (waterdiepte 25 cm) 



CANAL PLAY 

Model Columbia 

Modell Columbia 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

€ 31.00,- ex speelobjecten en af fabriek 
939 x672 cm 
12 m3 (waterdiepte 25 cm) 



CANAL PLAY 

Model Aleria 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

: € 36.500,- ex speelobjecten en af fabriek 
: 952 x 726 cm 
: 8,2 m3 (waterdiepte 25 cm) 



CANAL PLAY 

Model Zierikzee 
designstudio 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

: € 29.500,- ex speelobjecten en af fabriek 
: 951 x 498 cm 
: 6,7 m3 (waterdiepte 25 cm) 

2015 



CANAL PLAY 

Model Two Ports 
designstu,dio 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

: € 49.000,- ex speelobjecten en af fabriek 
: 1323 x 822 cm 
: 14,7 m3 (waterdiepte 25 cm) 



CANAL PLAY 
Model Tarragona designstudio 
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Prijs 
Afmetingen 
Waterinhoud 

: € 56.500,- ex speelobjecten en af fabriek 
: 1698x 797 cm 
: 14,5 m3 (waterdiepte 25 cm) 
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Les Viviers 
Pipes watercirku1ation 
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A 1-A2= Watersupply PVC 0 50 mm 
B1..S2-= Rreturn to Fitter PVC 0 75 mm 

C1·C2= Drain, PVC 0 75 mm 
D= 220 VOit for Pump Toys. 
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transport 

leidingen loodrecht 

uit de vloer 
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in grote delen wordt CANAL PLAY op lo 

opbouw op vlab 

leidingwerb in wanden 

CANALPLAY 



CANAL PLAY met thema: 

thema: ijs 
pinguln type 1 pinguin type 2 ice bear 

oceaan 



Can11I Play, 
"' POOL3x3 � 
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priis : € 4900,- excl. installeren en speelobjecten 
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Ca1nal Play 
PC•OL 5x5 

priis : € 9900,- excl. installeren en speelobjecten 



CANAL PLAY met 
Overloopgoot rondom is mogelijk: 
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CANAL PLAY 
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Installeren 

Canal PLAY wordt op een vlakke betonvloer of tegelvloer 
opgebouw. 
Andere ondergronden zijn in overleg ook mogelijk. 

JOEF sluit het bovengronds leidingwerk aan op voorbereide 
leidingen die uit de betonplaat komen.( ca 10 cm loodrecht.) 
Leidingen van en naar de filterinstallatie. 

De plaats en dimensionering van de leidingen wordt in overleg 
bepaald. 

De montagetijd is ca 6 werkdagen voor hieronder staand 
model 

Warenwet 

Certificaat van Typeonderzoek 
Type Examination Certificate 

afgegeven door issued by 
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Filterinstallatie en watercirkulatie 

Waterinspuiters zijn zo geplaatst dat een goede doorstroming 
bereikt wordt. 

Indien gewenst kan een complete filterinstallatie door JOEF 
meegeleverd worden inclusief automatische CL en PH 
dosering 

Het CANAL PLAY kan met rondom overloopgoot uitgevoerd 
worden 

Het CANAL PLAY is TüV goedgekeurd 

.............. .... ........... . .................... 
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Graag maken we voor u, geheel vrijblijvend, een 
voorstel met kostprijs 

Voorstel 01: 

foto impressie voorstel: 
1 
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foto van de eventuele lokatie 




