Aanbod derde investeringsgolf groepsaankoop

Afname

Pop-Up Skateparken:
Met een aantal losse toestellen geplaatst op een daarvoor voorziene
ondergrond kan je een uitdagende flow creëren op een tijdelijk of meer
permanent skatepark. Er worden toestellen gekozen voor verschillende
niveaus en leeftijdsgroepen, rekening houdend met de nodige
veiligheidsmaatregelen.
Freerunning:
Bij freerunning verplaats je je van punt A naar punt B aan de hand van allerlei
trucjes en gymnastische technieken. Een freerunning park omvat dan ook
allerlei obstakels waar je tricks, sprongen, flips, … over doet.
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Baskettorens 3x3:
Naast de ondergrond en correcte belijning is een compleet doelstel van groot
belang om 3X3 Basketbal op een permanent outdoor terrein te spelen. Deze
groepsaankoop focust op de baskettoren met degelijke ringen op correcte
competitiehoogte, full size backboard,…
Multimovepad:
Het Multimovepad is een wandelpad met heel wat natuurlijke hindernissen en
houten constructies waarbij de 12 basisvaardigheden beoefend kunnen
worden. Dit bouwt verder op het Multimoveconcept waarmee we trachten de
basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en
wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren.
Zensportplatform:
Het Zensportplatform is een buitensportinfrastructuur in de natuur waar in alle
rust en stilte zensporten zoals yoga, tai chi of pilates beoefend kunnen worden.
Dit houten platform is voorzien van een infozuil en borden met oefeningen
met QR-code op.
Interactieve toestellen (exergaming, VR,…):
Interactieve speeltoestellen zetten in op actie-reactie van de deelnemers aan
het 'spel'. Bijbehorende apps zorgen voor een toegevoegde waarde waardoor
de beleving groter wordt en meer op maat van de gebruiker.
Zitbanken met zonnecel/zonnepaneel:
De zitbank met zonnepanelen is een slim ontworpen zitbank waarop men de
smartphone of tablet mee kan opladen en indien gewenst, kan genieten van
Wi-Fi. De bank werkt op zonne-energie die wordt opgeslagen en 24/7
beschikbaar is. Deze moderne bank kan zowel draadloze opladers als USBpoorten bevatten.
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Controle en keuringen sporttoestellen:
Sporttoestellen moeten ten allen tijde veilig aangeboden worden in de
sportzaal. Daarvoor is permanente controle nodig en voor sommige toestellen
ook verdergaande controle en keuring noodzakelijk. Via deze groepsaankoop
stap je in op een controle en keuring van de sporttoestellen in een sportzaal,
gekoppeld aan de specificiteit van de sportzaal.
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Digitale scoreborden:
De nieuwe generatie van digitale scoreborden kunnen voorzien worden voor
een combinatie van verschillende sporten en kunnen tegelijk als
reclamepaneel worden ingezet. Denk daarbij indoor aan het combineren van
basketbal, volleybal, zaalvoetbal, handbal,… Ook wordt een outdoor scorebord
voorzien voor voetbal, rugby, hockey, baseball, atletiek,… gekoppeld aan
onderhoud waar wenselijk.
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