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Pagina’s met nieuwe 

ideeën om uw 
zwembad om te 
toveren tot een  

Spray park
SPRAY PARKS

GLIJBANEN

Vermaak voor groot en klein in onze 

Waterspray Parks!

Een glijbaan is een populair speeltoestel aan 

het zwembad! Verkrijgbaar bij Varioplay in

verschillende maten, soorten en kleuren!

ADDING FUN TO YOUR POOL

www.varioplay.nl
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Add fun to your pool

V
arioplay is dé leverancier en expert op het gebied van Spray Parks, 
zwembadinrichting en waterglijbanen voor in het zwembad.  
Varioplay is onderdeel van de Variopool Group, waardoor wij een 
zo compleet mogelijk pakket kunnen aanbieden. Hierbij kunt u  
denken aan stapelbare tribunes, douchepalen, Spray Parks,  

interactieve speelelementen, waterglijbanen en wedstrijdstartblokken.

Fact!

Fact!

Kleintjes kunnen 
op een interactieve 
manier wennen aan 

water!

Laat jong en oud 
samen spelen in een 
kleurrijke omgeving.

Wij kunnen mensen, van groot tot klein, op een zorgeloze, toegankelijke en 
speelse manier laten genieten van water.  
 
Op onze website kunt u ontdekken wat wij op het gebied van zwembadinrichting 
en water-speelelementen te bieden hebben.  
 
Uiteraard kunt u contact opnemen door ons een e-mail te sturen via  
info@varioplay.nl, door te bellen naar +31 226 333 000 of u kunt het  
contactformulier op de website invullen.



De Spray Parks zijn eenvoudig 
en snel te installeren, zonder 
ingesloten ankers of ingewikkelde 
materialen. De producten zijn 
gemaakt van plastic, waardoor er 
een lange garantie kan worden 
geboden. Daarnaast heeft u 
weinig tot geen last van roest of 
corrosie dankzij het gebruik van 
plastic.

Er zijn talloze mogelijkheden met 
de producten van Watertoys en 
het aanbod is zeer divers. Van 
waterpistolen en interactieve 
waterdraaimolens tot wipwappen 
waar water uit komt. U kunt 
het zo gek niet bedenken of het 
is door ons te leveren. Grote 
speelparadijzen voor kinderen, 
waar zij hun ogen uit kijken! 

Alle materialen die worden 
gebruikt voor de Spray Parks 
zijn bestendig tegen zout water 
en tegen water met chloor. 
Daarnaast zijn de toestellen 
goed te onderhouden en 
makkelijk schoon te maken. De 
speeltoestellen zijn uiteraard 
getest op veiligheid, zodat ouders 
hun kinderen zorgeloos kunnen 
laten spelen. 



Het is bijna onmogelijk dat u niet 
vrolijk wordt van de Spray Parks en de 
waterspeeltoestellen van Varioplay! 
Een kleurrijk geheel, dat direct opvalt. 
Kinderen zijn meestal dol op kleur en 
beweging, dus waarschijnlijk rennen zij hier 
direct op af!



CRONWELL HOTEL, 
GRIEKENLAND
Bij het Cronwell hotel in het 
zonnige Griekenland is een 
groot waterparadijs 
geïnstalleerd met de speel-
toestellen van Empex-Water-
toys. Dit spray park heeft 
beschikking over bijna negentig 
losse installaties. ‘S avonds als 
het donker wordt kunnen er 
vele gekleurde lichtjes aan 
worden gezet. Dit creëert een 
sprookjesachtig effect en is 
erg leuk voor de kinderen die 
verblijven in het hotel! 

LEISUREPLEX, ENGELAND
Ook een indoor water- 
speelpark is mogelijk met de 
speelelementen van 
Watertoys. Wij bieden 
interactieve water-
speelattributen zoals water-
pistolen, speeltorens, 
schommels en draaimolens. 
Alle materialen zijn bestendig 
tegen zout water en tegen 
water met chloor. 
De speeltoestellen zijn getest 
op veiligheid, zodat ouders hun 
kinderen zorgeloos kunnen 
laten spelen.

WARNER PARK, SPANJE
Het Warner Park in Madrid 
is een plaats waar bezoekers 
kunnen zonnebaden, relaxen 
en spelen. Voor ieder wat wils! 
Tweety, Bugs Bunny en The 
Flinstones lopen er ook rond, 
om kinderen te vermaken 
tijdens het spelen. Het speel-
paradijs is een plaats waar 
kinderen de mogelijkheid 
hebben om te leren gaan met 
water, op een veilige en 
verantwoorde manier.

ENGINEERING 
Als u een keuze heeft gemaakt 

in welke waterspeeltoestellen u  
interesse heeft, maken wij een op 
maat gemaakte bouwtekening. Zo 
kunnen wij goed zien of er genoeg 
ruimte is voor het spray park en 
heeft u een beter beeld bij het 
eindresultaat. Wij ontzorgen van A 
tot Z. 

TRANSPORT 
Het maakt niet uit waar het 

project in het land plaatsvindt, wij 
zorgen er voor dat de producten van 
het waterspray park en eventuele 
waterglijbanen uw kant op komen. 
Hier heeft u geen omkijken naar.  
Met onze vaste partner in transport 
is dat geen enkel probleem. 

INSTALLATIE 
Wij hebben een groot aantal 

installatiemonteurs in dienst bij de 
Variopool Group. Door de jaren heen 
hebben onze monteurs veel ervaring 
opgedaan, door diverse producten 
te installeren in een kort tijdsbestek. 
Zeer grote, maar ook kleine  
projecten hebben de revue  
gepasseerd en niets is ons te gek!



24-7 SUPPORT 
Wij proberen natuurlijk te  

zorgen dat het niet gaat gebeuren, 
maar mochten er problemen 
optreden bij de door ons geleverde 
en gemonteerde producten, kunt u 
uiteraard altijd contact opnemen.

Service and onderhoud 
Nadat het project is opgeleverd 

zorgen wij ook voor geregelde  
controles om te garanderen dat 
de attributen nog zonder zorgen 
en veilig kunnen worden gebruikt. 
Mochten wij tijdens een controle van 
een servicebezoek opmerken dat de 
kwaliteit afneemt, dan kunnen wij dit 
zo snel mogelijk oplossen.



• De producten van Varioplay kunnen  

tegen elk soort water (zout, zoet, chloor)

• Er is geen toezicht nodig bij een Spray 

Park, wat zorgt voor personele  

bezuinigingen.

• De kwaliteit van de  

installaties is zeer goed en heeft een 

lange levensduur.

• De Spray Parks zijn uniek in  

Nederland.

• Spray Parken verbruiken weinig water, 

stroom of chemicaliën. 

• Kinderen willen steeds terugkomen 

naar het Spray Park, wat zorgt voor een 

betere exploitatie.

• Gasten verblijven meer in de buurt van 

de accommodatie indien er een Spray 

Park aanwezig is, wat zorgt voor meer 

opbrengst in de horeca.

De catalogus bevat vele producten van  

Varioplay bevat vele producten. De producten en 

onderdelen van de spray parks zijn lang niet  

allemaal te zien in deze brochure. Heeft u  

interesse in het volledige assortiment?  

Schroom niet om contact met ons 

op te nemen, dan sturen wij de 

catalogus toe.  

 

U kunt een e-mail  

sturen met uw vraag naar 

info@varioplay.nl, het  

contactformulier  

invullen op de website of u kunt 

bellen naar 0226-333  000.

Fun!

Waarom kiezen voor Varioplay? Wij hebben een 
groot aantal voordelen voor u op een rijtje gezet. 

Ten eerste zijn de mogelijkheden eindeloos. Een volledig 
water Spray Park of een aantal losse elementen, alles is 
mogelijk.

Primair kleurgebruik Overzichtelijke modellen



Spray parks
The next level in pool entertainment

Een Spray Park kan worden 
gerealiseerd in de omgeving van 

een zwembad of een waterpark. De 
losse elementen die zorgen voor het 
totaalplaatje kunnen worden  
bevestigd op het zwembad perron 
van het bestaande bad. De water-
speeltoestellen kunnen ook worden 
toegevoegd aan ondiepere gedeelten 
van zwembaden, zodat er een deel 
van het zwembad kan worden  
ingericht om te spelen.

Een waterglijbaan kan ook  
worden geplaatst als er geen 

zwembad aanwezig is. Als er een  
watertoevoer is kan de glijbaan een 
op zichzelf staande constructie  
worden. Als er geen zwembad  
aanwezig is wordt er gewerkt met 
een opvangelement, die het water 
dat naar beneden stroomt opvangt. 

Het is bijna onmogelijk dat u 
niet vrolijk wordt van de Spray 

Parks en de waterspeeltoestellen 
van Varioplay!  
 
Een kleurrijk geheel, dat direct 
opvalt. Kinderen zijn meestal dol op 
kleur en beweging, dus waarschijnlijk 
rennen zij hier direct op af!
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Varioplay levert naast de populaire Spray Parks ook 

oplossingen op het gebied van waterglijbanen. De  

waterglijbanen zijn gemaakt van kunststof en polyester 

en zijn voorzien van een UV-coating. De glijbanen zijn  

verkrijgbaar in verschillende soorten RAL-kleuren, net 

wat bij uw omgeving en situatie past! Ook kunnen wij 

zorgen voor een uitglijbak, zodat kinderen veilig kunnen 

glijden. Door de glijbanen te combineren met licht- en  

geluidseffecten is het leuk voor kinderen van alle  

leeftijden, en wordt dit de trekpleister van uw zwembad! 

Bij Varioplay kunnen wij oude, bestaande waterglijbanen renoveren of eventueel 

vervangen indien nodig. Wanneer een glijbaan bijvoorbeeld een hele winter lang 

buiten heeft gestaan, is het mogelijk dat de glijbaan is beschadigd door kou of  

extreem weer. Door middel van het aanbrengen van een nieuwe coating of door 

het vervangen van een aantal onderdelen kunnen wij zorgen dat de glijbaan weer 

als nieuw is.  

 

Daarnaast kunnen wij een glijbaan die niet meer voldoet aan alle eisen en  

kwaliteiten zorgeloos vervangen. Als het frame van de glijbaan kwalitatief nog in 

orde is kunnen wij dat hergebruiken, wat scheelt in kosten. Wij komen graag bij u 

langs om de situatie te bekijken.

Fun!
Meestal gaat de 

lange buis van een 
watertube vele 

meters buiten het 
zwembadgebouw om 
en eindigt uiteindelijk 

weer binnen in een 
uitglijbak. Door de 

waterglijbaan te 
combineren met 

licht en geluid, zijn 
ze aantrekkelijk voor 
diverse doelgroepen. 

Alle componenten van 
de glijbaan worden 
volgens de hoogste 

kwaliteitseisen 
geïnstalleerd.

De familieglijbaan is 
een brede water-

glijbaan, waar meerdere 
personen tegelijkertijd af 
kunnen glijden. Kostelijk 
vermaak voor jong en oud!

De watertubes of de 
zogenoemde  

suisbuizen zijn meestal erg 
populair bij kinderen. De 
afgesloten buis wordt extra 
spannend door licht- en  
geluidseffecten te  
gebruiken. 

De waterslide is een 
ronde glijbaan,  

waarvan de bovenkant 
open is. Eigenlijk een 
watertube zonder dak! 
Vaak wordt dit gebruikt ter 
afwisseling van een volledig 
dichte tube. 

Naast de familie-
glijbaan hebben wij 

ook een minder brede 
variant. Bij deze kunnen de 
kinderen afzonderlijk van 
elkaar glijden!

Renovatie en reparatie
Onze vakmensen weten er wel raad mee



Als er íets bijdraagt aan het vakantiegevoel, dan is een 

van de belangrijkste dingen voor de meesten van ons 

wel zwemmen. Met het hele gezin naar het zwembad 

om de hele dag van de glijbanen af te roetsjen. Dat 

verveelt toch nooit?!  

De glijbanen en de andere water speelelementen van 

Varioplay zorgen er voor dat de bezoekers op het 

park blijven, waardoor bijvoorbeeld de exploitatie in 

de horeca omhoog gaat. Dat is uiteraard een groot  

voordeel!

Varioplay heeft al een flink aantal waterglijbanen  

geïnstalleerd op verschillende locaties door heel  

Nederland. Op onze website (www.varioplay.nl)  

hebben wij een aparte pagina gemaakt waar  

meerdere van onze afgeronde projecten beschreven 

staan.  

 

Veel zwembadbeheerders en natuurlijk de bezoekers 

van de baden, maken al een flinke poos gebruik van 

onze producten en installaties. 

Heeft u precies in het hoofd hoe uw ideale zwembad 

met waterglijbanen en water speelelementen eruit 

moet komen te zien?  

Of heeft u juist nog wat hulp nodig bij het inrichten 

van de waterspeeltuin? Wij kunnen u hierbij helpen.  

 

Wij komen graag de situatie op locatie bekijken om 

u hierna verder te helpen en samen om tafel te gaan 

voor alle mogelijkheden. Neem een kijkje op  

www.varioplay.nl en bel of mail ons met uw vraag!
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