Ontdek de
interactieve speeltoestellen
Uniek, duurzaam & educatief!

Charge Playgrounds
Charge it
Charge Playgrounds interactieve speeltoestellen zijn voor onze nieuwe generatie kinderen. Ze worden duurzaam opgeladen, ‘charged’ door beweging en hebben dus geen elektriciteit nodig. Alle zijn uniek in Nederland
én op de internationale markt.
De Charge Playgrounds collectie houdt in: unieke (custom-made) ontwerpen gemaakt van hoogwaardige materialen voor educatieve doeleinden, 100% bestand tegen vandalisme (‘hufterproof’) en ozon- & UV-bestendig.
De speeltoestellen zijn uiterst eenvoudig in installatie en gebruik. Door alleen te bewegen beleef je (je eigen)
muziek, informatie, spellen, verhalen of achtergrond geluiden. Dit alles is mogelijk door de aansluiting van
een interne USB-stick.
Verras de kinderen en laat ze een geheel nieuwe ervaring beleven op spelgebied! Lees verder en neem gerust
contact met ons op. Wij denken graag met u mee. ‘Charge it’, kom in beweging en ontdek de mogelijkheden!

Beweeg en beleef
Charge Playgrounds speeltoestellen zijn voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Uit ervaring blijkt echter dat
ook volwassenen hier veel plezier aan beleven! Er zit genoeg uitdaging in voor elke leeftijd. De collectie speeltoestellen biedt tevens ondersteuning bij educatieve programma’s op het gebied van: 1. exploratie; 2. functioneel en/of relationeel spel; 3. symbolisch spel; 4. rollen-, imitatie-, improvisatie-, en fantasiespel; 5. regelspel,
spelhouding en -afspraken; 6. succes- en gezelschapsspellen. Het is natuurlijk ook erg belangrijk voor de
lichamelijke gezondheid om in beweging te zijn!

Techniek
De collectie is gecertificeerd volgens NEN EN 1176-1: 2008. Op elk product zit een tijdsklok en volumeregelaar. Dit betekent dat de beheerder het geluid naar eigen wensen kan in- en uitschakelen en/of harder en
zachter kan zetten. Bijna elk speeltoestel bevat een USB-stick met mp3 bestanden (met uitzondering van de
DJ Boost en Walkie-Talkie). Voor installatie moet men rekening houden met een veiligheidszone van tenminste 150 cm. Na een bestelling zit een bijbehorend certificaat en gebruiksaanwijzing inbegrepen. De Charge
Playgrounds interactieve speeltoestellen werken als volgt:
“Beweeg het speeltoestel totdat deze volledig is opgeladen. Het geluid wordt gestart en gaat door tot de
opgewekte energie is verbruikt. Blijf bewegen en ervaar (je eigen) muziek, informatie, spellen, verhalen of
achter- grondgeluiden! Alles is mogelijk door de interne USB-stick aansluiting.”

Charge Playgrounds
Wie zijn wij
Voor jong en oud is het belangrijk om in beweging te zijn voor de geestelijke-, sociale- en lichamelijke ontwikkeling. Bijna elke dag ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven vanuit diverse hoeken om dit in de praktijk
te realiseren. Toch valt nog heel veel te ontdekken. Met name als het gaat om hoe wij onze nieuwe generatie
kinderen in beweging kunnen brengen in de openbare ruimte.
Charge Playgrounds komt de recreatieve sector, bedrijven en basisscholen hierin tegemoet. Met onze
speeltoestellen staat beweging in combinatie met sport, spel, muziek en educatie centraal. Interactief leren
in spelvorm is voor ons de ultieme combinatie om jong en oud te verrassen en nieuwe ervaringen te laten
opdoen op spelgebied.
Samen met een jong en gemotiveerd professioneel team gaat Charge Playgrounds mee met de tijd. Wij
willen immers bijdragen aan een gezonde én milieuvriendelijke wereld door te investeren in de toekomst.
Een toekomst waar ieder kind écht kind moet kunnen zijn door heerlijk te rennen, zingen, dansen en buiten te
spelen!
Alle speeltoestellen zijn speciaal ontwikkeld om kinderen op allerlei gebieden uit te dagen en om ze te laten
nadenken. Hun eigen creativiteit staat centraal. Naast de standaardspellen van Charge Playgrounds kunnen
ze namelijk ook zelf programma’s, muziek en spellen ontwikkelen en inspreken. Dit gaat vervolgens op een
usb-stick in het speeltoestel en door te bewegen wordt er energie opgewekt. Zo kan je naar je eigen muziek
luisteren of een spel spelen.
Graag willen wij u kennis laten maken met de mogelijkheden van Charge Playgrounds. Wij adviseren op locatie, verzorgen transport en doen de installatie. Zelfs voor (veilige) ondergronden kunt u bij ons terecht.
De interactieve speeltoestellen zijn naast de reguliere speeltoestellen een prima aanvulling. Een geheel plein
met Charge Playgrounds speeltoestellen zal gegarandeerd een feest zijn om buiten te spelen.
Beweeg en beleef de interactieve speeltoestellen. Ontdek de mogelijkheden van Charge Playgrounds.
Charge Playgrounds betekent volop speelplezier voor jong en oud!
Met interactieve groet,
Margot Thiebou
Ambassadeur van Charge Playgrounds
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UrbanBeat

EXCLUSIEF ONTWERP!

			

Een interactieve speelvloer op 25 m2! De UrbanBeat is exclusief ontworpen voor de openbare ruimte. Door
te draaien en op een tegel te springen speel je de volgende 4 spellen: Memory, RunTime, RekenQuiz en
de UrbanBeat. Let op: het speeltoestel is inclusief een unieke vloer van puzzeltegels!

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Draai aan de UrbanBeat...

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Is het speeltoestel volledig opgeladen?

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Kies een spel en spring op 1 van de 8 tegels.

Stap 3:
Zet nieuwe spellen of muziek op de USB-stick.

Stap 4:
Speel een spel en blijf bewegen!

Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Cijfertegel
Gewicht

: 300 x 300 x 25 cm
: 5,5 kg (8 x 5,5 = 44 kg)

Hoogte
Gewicht

: 87 cm
: 50 kg

UrbanBeat

: 44 kg + 50 kg = 94 kg

      Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating
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MagicBox

Hinkelen, tikkertje en verstoppertje spelen, moppen, raadsels, interessante weetjes, muziek,
educatieve informatie... Met de MagicBox kan alles!

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Trap met je voet op het pedaal. Blijf
pompen...

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Is het speeltoestel volledig opgeladen?
Stap 3:
Druk op de knop en luister.
Stap 4:
Speel een spel en blijf bewegen!

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.
Stap 3:
Zet nieuwe spellen, muziek, verhalen, educatieve
informatie en/of opdrachten op de USB-stick.
Stap 4:

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Diameter
Gewicht

: 908 mm
: 362 mm
: 23 kg

      LDPE en roestvrijstaal
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Draaitol

Draai, luister naar verhalen, zing mee met de bekendste oud-Hollandse kinderliedjes en/of dans op de maat
van de muziek. Beleef de Draaitol!

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Draai aan de hendel.

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Luister naar verhalen.

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Of zing en dans mee met de muziek.

Stap 3:
Zet nieuwe muziek en/of verhalen op de USB-stick.
Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Diameter
Gewicht

: 635 mm
: 395 mm
: 28 kg

      Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating

17

Kleurassortiment

3+

1-3
18

Stuurwiel (set = boot, vliegtuig en auto)

“Schip Ahoy!” “Tuut Tuut!” “Kijk, ik vlieg!” Met dit 3-in-1 Stuurwiel speeltoestel beleven kinderen
fantasierijke avonturen op de boot, in het vliegtuig of in de auto.

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Draai aan het stuurwiel van de boot, vliegtuig of
auto.

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Luister naar het geluid.
Stap 3:
Beleef het en gebruik je fantasie.
Stap 4:
Liever een ander stuurwiel? Deze is eenvoudig te
wisselen.

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.
Stap 3:
Zet nieuwe verhalen en/of achtergrondgeluiden op de
USB-stick.
Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Breedte
Diepte/ lengte
Gewicht

: 1000 mm
: 300 mm
: 300 mm
: 42 kg

     Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating
                                              houten wielen met doorzichtige lak

Los
Set

: keuze uit 3 wielen
: boot, vliegtuig en auto
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DJ Boost

Luister samen met vrienden naar je eigen muziek met je telefoon in de DJ Boost!
‘s Avonds liever geen muziek? In de DJ Boost zit een eenvoudig te bedienen tijdsklok.

Zo werkt het:
Stap 1:
Zet muziek op je telefoon en zet de luidspreker aan!
Stap 2:
Leg de telefoon er tussen.
Stap 3:
Draai aan de DJ-plaat.
Stap 4:
Geniet van jouw eigen muziek en die van anderen.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Breedte
Diepte/ lengte
Gewicht

: 975 mm
: 300 mm
: 300 mm
: 50 kg

      Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating
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3+

1-5
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SpringTegel

Spring en beleef de muziek! Een leuk alternatief om je conditie te testen.
Met de SpringTegel blijf je springen!

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Spring!

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Blijf springen.

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Wissel af met anderen en blijf springen.

Stap 3:
Zet nieuwe muziek op de USB-stick.
Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Breedte
Diepte/ lengte
Gewicht

: 252 mm
: 511 mm
: 511 mm
: 35 kg

      Rubber en staal ST37 verzinkt
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GameBox

Met de GameBox speel je 4 games: Rekenquiz, Memory, Colortest en de Speedtest.
Alles draait om je (re)actie en snelheid. Wissel elkaar af en verbeter je score.

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Trap met je voet op het pedaal. Blijf pompen...

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Is het speeltoestel volledig opgeladen?

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Druk op de knop en luister.

Stap 3:
Zet nieuwe spellen op de USB-stick.

Stap 4:
Speel een spel en blijf bewegen!

Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Diameter
Gewicht

: 908 mm
: 362 mm
: 23 kg

      LDPE en roestvrijstaal

25

Kleurassortiment
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Kick-Start

Met de Kick Start kan je je helemaal uitleven met 4 actieve spellen. Je kan rennen, slaan,
schoppen/’kicken’ en/of dansen onder begeleiding van licht en geluid.

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Draai aan de hendel.

Stap 1:
Maak de klep open met de sleutel.

Stap 2:
Luister naar de opdracht.

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Ren, sla, ‘kick’, dans en blijf draaien..

Stap 3:
Zet nieuwe opdrachten en muziek op de USB-stick.
Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte ‘Start’ : 635 mm
Diameter
: 395 mm   
Gewicht
: 28 kg
			
Hoogte ‘Kick’ : 215 mm
Diameter
: 395 mm
Gewicht
: 4 x 15,5 kg = 62 kg
Kick-Start
: 28 kg + 62 kg = 90 kg

      ‘Start’
      

: staal ST37 verzinkt

      ‘Kick’ x 4

: rubber
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Kleurassortiment
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Walkie-Talkie

Vertel moppen en/of geheimen en geef opdrachten over een kilometer afstand met de Walkie-Talkie. Praat met
elkaar zoals ze dat vroeger deden zonder telefoon.

Zo werkt het:
Stap 1:
Draai aan de Walkie-Talkie plaat.
Stap 2:
Druk op de knop.
Stap 3:
Vertel je leukste grap en sluit af met: “Over en uit!”.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Breedte
Diepte/ lengte
Gewicht
Set

: 1020 mm                                                      Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating
: 300 mm
: 300 mm
: 35 kg per stuk
: 2 x 35 kg = 70 kg
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Sensation

Gebruik je zintuigen en beleef de Sensation. Draai, luister naar muziek en/of een verhaal en ruik de lekkerste,
raarste of de meest vieze geuren. Alles is mogelijk: van pannenkoek tot aardbei.

Zo werkt het:

Eigen variatie:

Stap 1:
Draai aan de plaat van de sensation.

Stap 1:
Maak de klep open met sleutel.

Stap 2:
Ruik geuren en luister naar muziek/verhalen.

Stap 2:
Haal de USB-stick er uit.

Stap 3:
Beleef en beweeg.

Stap 3:
Zet nieuwe muziek en/of verhalen op de USB-stick.
Stap 4:
Plaats de USB-stick weer terug.
Stap 5:
Verwissel het geurzakje.

Afmetingen, gewicht en materialen
Hoogte
Breedte
Gewicht

: 170 mm
: 340 mm
: 23 kg

      Staal ST37 verzinkt met PU poedercoating
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C-P collectie

100351 Kick-Start

100353 Sensation

100354 UrbanBeat

100350 SpringTegel

100346 MagicBox 100352 Walkie-Talkie 100348 Stuurwiel
(set = a+b+c)

100347 Draaitol

100349 DJ Boost

100355 GameBox

Charge Playgrounds
Dealer informatie:

www.charge-playgrounds.nl

