1'-8"
[497 mm]

2'
[610 mm]

5'
[1524 mm]

5'-6"
[1671 mm]

9 DELRIN SPRAY
NOZZLES PER LOOP
(36 TOTAL)

FINAL GRADE

1'-2"
[356 mm]

2 WATER INLETS
PER LOOP:
1.5" NPT COUPLERS

SEE FOOTING DETAIL 'B'

4'

waterplay manufacturing inc.
1451 bmm]
ellis street kelowna bc canada v1y 2a3
[1219
p 250 712 3393 tf 1 800 590 5552 f 250 861 4814 www.waterplay.com

LOOP SPACING SHOWN IS THE RECOMMENDED MINIMUM.
ACTUAL SPACING CAN BE ADJUSTED TO SUIT SITE
CONDITIONS AND AVAILABLE AREA.

MÓKA

R6'
[1829 mm]

4'
[1219 mm]
8'-9"
[2674 mm]
15'
[4572 mm]

rólunk
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komponensválaszték

24

testre szabás

54

értékesítés utáni szolgáltatások

60

6'-10"
[2091 mm]

10'-2"
[3090 mm]

tartalom

A katalógusban szereplő termékek, ábrák és képek nemzetközi szerzői jog
és más törvények által védettek. A Waterplay név a Kinderplay Designs
Intercorporated bejegyzett, engedéllyel használt védjegye.

megtölteni szerte a világon. Hogy lelkesedését fenntartsa és őszinte bírálóira – a gyermekekre összpontosíthasson, csapatunk ellátogat a Waterplay parkokba, hogy megfigyelhesse, hogyan teremtenek
kapcsolatot a gyermekek az egyes komponensekkel, a vízzel és egymással. Mi magunk is kacagva, gázolunk
keresztül a vízsugarakon – éppúgy örömünket leljük a végeredményben, ahogyan a munkafolyamatban!

MI KOMOLYAN VESSZÜK

A SZÓRAKOZÁST
Mi az, amiért megbízóink rendszeresen visszatérnek hozzánk, és miért választ bennünket megannyi új
ügyfelünk? A Waterplay a szprépark technológiát tökéletesen összehangolt, felüdítő „mókagyárrá” csiszolta ki,
és folyamatosan szem előtt tartja, hogy termékei interaktívak, biztonságosak és környezetbarátok legyenek,
melyek határtalan játékélményt kínálnak.
Komponenseink biztonsága tekintetében hajthatatlanok vagyunk. Játékaink a Waterplay-nél masszívak
– különlegesen magasak, rendkívül vastagok, hogy elriasszák a felmászni kívánókat -, csúszdáinkat pedig a
legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak megfelelően tervezetük.
A fúvókák iparágunk elsőrangú képviselői. Ők képviselik a kapcsolódási felületet a játékok és a gyermekek
között, így nagyban befolyásolják a játékélményt. Fúvókáink Delrin®-ből készülnek, és komponenseink 40%kal több fúvókát tartalmaznak, mint versenytársainkéi. A Delrin® szilárdabb, biztonságosabb, illetve jóval
könnyebben megmunkálható, mint a réz.
A progresszivitás nagyra értékelt a Waterplay-nél. Cégünk piacvezető, mind a termékek megjelenését, mind a
játékok interaktivitását tekintve.



RÓLUNK

A Waterplay csapata szenvedélyesen igyekszik mosolyt csalni a gyermekek arcára, és parkjait kacagással

RÓLUNK
Semmi sem idéz elő olyan vidámságot egy víziparkban, amilyet a formák és zuhanyok izgalmas világa.
Kiszámíthatatlan permetezők, túlméretezett vízágyúk, életnagyságúnál nagyobb teremtmények közelítenek,
hogy helyet adjanak a csuromvizes, kreatív szórakozásnak. Vidámság uralkodik a környéken, és a gyermekek
izgatottan követelik a nekik kijáró időt, mely arra emlékeztet minket, milyen hangulatúnak kellene lennie a
nyárnak.

EGYEMBERKÉNT DOLGOZUNK

A MUNKA VÉGEZTÉIG
Lelkesedésünk a Waterplay-nél ragályos; a színek kiválasztásától a csavarok beillesztéséig; azon vagyunk, hogy
biztosítsuk, hogy egy vízipark építési folyamata élvezetes legyen. Az út az on-line parképítőnkkel kezdődik,
amely a kreatív ötleteket és a nagyszerű komponensválasztékot kézzelfogható, háromdimenziós modellekké
és specifikus CAD* tervrajzzá alakítja át. A parktervezés területén szerzett széleskörű tapasztalatunkkal
kalauzoljuk Önt a költségvetés kiértékelésében, időtervek készítésében, illetve annak kiválasztásában, mi válna
be leginkább az ön projektjében. Még a konstrukciós munkálatok is könnyűek a részletes üzembe helyezési
útmutató, a sokrétű vízhasználati lehetőség és a biztonságos karbantartás segítségével.
Tehát törölje tisztára a vásznat, vegye a titkos hozzávalókat, és tegye parkját újra szórakoztatóvá!

*CAD = számítógéppel támogatott tervezés



RÓLUNK

BIZTONSÁG ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

MINDENKINEK

Mi törődünk a gyermekekkel. Ez az, amiért konstrukcióink elérik, vagy éppen meghaladják a legszigorúbb
biztonsági előírásokat is; és úgy lettek kialakítva, hogy bármelyképességű gyermek játszhasson velük. Az üzembe
helyezők és a tulajdonosok aggodalom nélkül építhetnek, a szülők és gyermekfelügyelők pedig habozás nélkül
engedhetik játszani a gyermekeket.
Minden gyermek megérdemli a hűsölést a meleg nyári napokon. Az aktivátorok kapcsolói alacsonyan vannak,
így alkalmazkodnak minden magassághoz, a boltíves, kör és hurokalapú játékok pedig elég szélesek ahhoz, hogy
kerekesszékkel is könnyedén átszelhetőek legyenek.
Csapatunk testre szabja az ösvényelrendezéseket az életkornak megfelelő térségek kialakítása céljából. Az egyik
helyen a nagyobb gyerekek olyan vizesek lehetnek, amilyenek csak akarnak az interaktív komponensek és a
kiszámíthatatlan permetezők segítségével, míg a kisebbek felfedezhetik a kiszámítható, kisebb spriccelőket.
Sikerünk kulcsa, és őszinte hitvallásunk, hogy a biztonság a legfőbb szempont minden Waterplay innováció
esetében. A komponensek vastagsága és magassága meggátolja a megkapaszkodást és felmászást, az
egyvonalban lévő fúvókák pedig akadálymentes, interaktív játékot biztosítanak. Az áramlási sebességek, a
felszínek lejtése és a vízelvezetés mind fontos szempont, és kifejezetten a park maximális biztonságosságát szem
előtt tartva lettek megtervezve. Minden, amit csinálunk, követi a legszigorúbb irányelveket, annak érdekében,
hogy megbirkózzunk azzal az óriási felelősséggel, melyet egy mindenki számára biztonságos játszókörnyezet
kialakítása jelent.



alkalmazási terület

ÖN MEGÁLMODJA,

MI MEGALKOTJUK

Képzelje el … a Waterplay az Ön sikerének a kulcsa!
Az első Waterplay park nyilvános helyen lett felállítva Whistler-ben, Kanadában. Azóta a szpréparkok sokféle
környezetbe költöztek be, ideszámítva a magánházakat, hoteleket, üdülőket, lakóparkokat, beltéri és kültéri vízi
létesítményeket, pedagógiai intézményeket, nyilvános tereket és állatkerteket.
Annak ellenére, hogy több mint 1000 Waterplay park készült már el, bámulatos módon mindnek sajátos,
egyedülálló jellege van. A különféle környezetben annyi elrendezésük lehetséges, amennyi az ötletes téma,
melyet megjelenítenek, s annyi a komponensek összeállításának variációja, ahány felhasználó csak van. Mégis,
egy dolog közös bennük: kacagás söpör végig minden parkon, jelezvén a hamisítatlan nyáridei szórakozást.
A következő oldalakon ízelítőt nyújtunk abból, mire gondolunk, amikor a szprépark alkalmazási területeinek
végtelen lehetőségét említjük. Rajta! Képzelje el … a lehetőségek végtelen sorát!
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alkalmazási terület

MAGÁNHÁZ

LEFOGLALNI ŐKET

BIZTONSÁGOSAN

A Waterplay izgalmas folyamattá teszi saját kerti szpréparkjának megvásárlását. Közel
két évtizedes tapasztalatával, a Waterplay azt kínálja Önnek, hogy nyugodt lélekkel
lehet tudatában annak, hogy az iparág úttörőivel és szakemberekkel köt üzletet.
Beruházás kezelő csapatunk együtt fog dolgozni az Ön generálvállalkozójával, vagy
a medencék kivitelezőjével, hogy biztosítsa Önt arról, hogy pontosan azt kapja, amit
elvár, ha pedig nincsen kivitelezője, mi örömmel ajánlunk egyet az Ön körzetében.
A Waterplay vízijáték szerkezetei tökéletesen beleillenek bármely kertbe. Kiegészítői
lehetnek egy medencének, vagy alkalmazhatók különállóan, kivételes, jellegzetes
kerti játékként. Abban az esetben, ha a szprépark vízmagasság nélküli játékoknak

Panorama Hills, Alberta

van tervezve, a víz lefolyik, még az előtt, hogy összegyűlhetne, így kiküszöbölve a
fulladás kockázatát. Főként ez okból kifolyólag a Waterplay komponensek tökéletes
választást jelentenek egy kerti vízi játszótér kialakításához.
Minden komolyságot félretéve, egy szprépark a saját kertjében felüdítő döntés!

Palmetto, Florida

12

Orlando, Florida
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ÖSZTÖNZÉS

PEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK

alkalmazási terület

SZELLEMI ÉS FIZIKAI

Jó oka van az izgalomnak, melyet a Waterplay parkok okoznak a pedagógiai
intézmények területén. Tény, hogy a szülők olyan bölcsődét/óvodát választanak,
amelyik biztonságos. Egy Waterplay park esetében a kiálló részekkel, beszívódással,
beszorulással kapcsolatos sérülések kiküszöbölhetők. Továbbá, a fulladás
lehetőségét is kirekesztettük, hiszen a víz elfolyik, mielőtt összegyűlhetne.
Gondos és alapos Biztonsági Bizottságunk gondoskodik róla, hogy csakis a
legbiztonságosabb termékek kerüljenek ki kapuinkon. Ennélfogva, a gyermekek
és felügyelőik a szórakozásra tudnak összpontosítani egy biztonságos, kreatív és
Plymouth, Michigan

felüdítő környezetben.
A gyermekek szeretik a Waterplay komponenseket. Legkisebb ügyfeleink ellátására
apró vízijátékokat készítünk. A gyermekeket meghódítja a komponensek formája,
tapintása és saját képességük annak szabályozására. Komponenseink ösztönzőleg
hatnak az értelemre is a víz és a gyermek között létrejövő ok-okozati kapcsolat által.
A Waterplay tanulmányozta, mit szeretnek leginkább a gyermekek, tehát Ön biztos
lehet benne, hogy minden szín, grafika és komponens a gyermekeknél már átment
a „rostán”.
Minden tervezési munka fontos a Waterplay számára. Egy egyszerű ground spray
parktól kezdve a teljesen interaktív környezetig, mi segítünk Önnek megtervezni a
lehető legjobb vízi játszóteret bölcsődéje/óvodája számra.
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KÜLÖNBÖZTESSEAMEG
MAGÁT
VERSENYTÁRSAKTÓL

alkalmazási terület

LAKÓPARKOK
A vidékfejlesztések, lakópark építések piacán folyamatosan élesedik a verseny.
Gyakran látni, hogy a zöld területek hozzáférhetősége, a játszóterek közelsége
ugyanannyira fontos a vevőknek, mint az otthon, melyet megvásárolnak. Kíváncsi,
hogyan tegye parkját a vevők számára még vonzóbbá? Kerüljön lépéselőnybe a
versenyben egy beltéri vagy kültéri vízipark segítségével!
Vonja be a környékbeli közösséget a tervezési folyamatba, és a lakók azzal a sajátos
életminőséggel büszkélkedhetnek majd, amit csak egy vízipark kínál. A gyermekek
a legjobb szaktanácsadók, ha a leginkább gyermekbarát vízijátékok kiválasztására
kerül a sor. Valójában, a Waterplay tanulmányozta a gyermekeket, hogy pontosan

Craig Ranch, Texas

megállapíthassa, mi az, amit legjobban kedvelnek. Egy Waterplay szpréparkkal
lakóparkjában, mindezek elérhetővé válnak!
„Nagyon izgalmasnak találjuk a szpréparkot. Ez egy különlegesség a helyi
családok részére, és tudjuk, hogy a gyermekek imádni fogják! Nem lennék
meglepve, ha azt látnám, hogy néhány felnőtt is használja.” – Seth Brantz.
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alkalmazási terület

Aqua Parkok

HOZZA
EL
AZ EGÉSZ CSALÁDOT

A szpréparkok felbukkannak beltéri és kültéri vízi létesítményekben egyaránt. Mi a
vonzerejük?
Növelik a látogatottságot és a bevételeket kevés, vagy éppen többletreklám
nélkül.
A komponensek elrendezése és kialakítása lehetővé teszi, hogy bármely
életkorban, bármilyen képességgel élvezhető a hűsítő játék.
Az úszómesterek és a szülők lazíthatnak, tudva azt, hogy a medence melletti,
vízmagasság nélküli szprépark kiküszöböli a fulladás kockázatát, mivel a víz
Eileen Dailly Pool, British Columbia

Clifton Park, Mar yland

lefolyik, mielőtt összegyűlhetne.
A bizonyított tények: a szprépark növeli a látogatók számát, új alkotóelemmel
gazdagítja a biztonságos játékot, exponenciálisan növeli a vízi létesítmények
vidámság faktorát.
„Hihetetlen, micsoda különbséget okozott ez a szprépark uszodánk
látogatottságában. Ez mentette meg az uszodát!” – Warfield városa.

Robin Hood Aquatic Center, UK
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KÖZTERÜLETEK

alkalmazási terület

EGÉSZSÉGES
KÖZÖSSÉGEK
ÉPÍTÉSE

A Waterplay parkok közterületeken is feltűnnek, aminek oka: biztonságosak,
innovatívak, nyitottak, környezetbarátok, kellemes látványt nyújtanak, alacsony
a karbantartási és költségigényük. Összekovácsolja a közösséget a kifejlesztési
munkálatok, később pedig a játék során. Az ipari minőségű komponensek
Warfield Aquatic Facility, British Columbia

könnyedén alakíthatók bármely témának megfelelően, a példátlan technikai
támogatottság okán pedig kézenfekvő választás a Waterplay.
Amikor szülőket kérdeztünk arról, miért viszik gyermekeiket a nyilvános vízijátszóterekre, kifejezték afelett érzett örömüket, hogy látják őket szocializálódni
Sicamous, British Columbia

Riverside Park, Minnesota

más, különböző életkorú, képességű és etnikumú gyermekekkel. Kiemelkedően
hasznos a víz dinamikájának megismerése, éppúgy, mint annak irányítása, és a
sorrendek memorizálása is. Az aktív környezet egészségbeli jótéteményei miatt
is választják a szülők a vízi-játszótereket, ráadásul gyermekeik szeretik az effajta
hűsölést a meleg nyári napokon.
„…a spriccelős játszóterek nem igénylik, hogy sasszemmel figyeljük a
kisgyerekeket, ahogyan a medencéknél. A szülők és a gyermekfelügyelők eközben
pihenhetnek, és társadalmi életet élhetnek. Az úszómesterek nélkülözhetősége

Keystone Park, Michigan
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Lakawanna Park, British Columbia

és a kiadások lecsökkenése szintén adomány volt a városnak.” – Green Bay, WI
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alkalmazási terület

SZÁLLODÁK ÉS ÜDÜLŐK

ÚJ IRÁNYZATOK

Képzeljen el egy látványosságot, mely bizonyítottan nagymértékben növeli a
szobaárakból származó bevételeit, egy látványosságot, mely maradéktalanul
biztonságos, teljesen interaktív és megfelel minden életkornak, minden képességi
szintnek. Képzeljen el új irányzatot a szálloda- és üdülőiparban – víziparkok, szpréparkok,
vízi-játszóterek – bárhogy nevezzük őket, az iparág attól zsong, ez lehet egy „ugrás a
jövőbe”.
A beltéri víziparkok kialakulása az átlagos szállodákat kedvelt úti céllá változtatta.
Jelentősen növekednek a szobafoglalások azon szállodákban, melyeknek víziparkjuk
van, leginkább megfigyelhetően a holtszezonban.

Cranberr y, Pennsylvania

Hang Hau, Hong Kong

Burnaby, British Columbia

Nickelodeon Family Suites, Florida

A Resort + Recreation Magazine idézi egy üdülő igazgatóját, akinek meggyőződése:
„200 mérföldes (kb. 320 km) sugarú körzetből vonzzuk a családokat. Soha többé
nem építek szállodát vízipark nélkül …”.
A Waterplay komponensek hozzáépíthetők már meglévő létesítményekhez,
medencék, pezsgőfürdők, vízi csúszdák, pancsolók kiegészítéseként, de akár önálló
látványosságként is felállíthatók. Legyen szó új beruházásról, hozzáépítésről, esetleg
felújításról, befektetése kiemelkedően megtérül.
„A beltéri víziparkkal rendelkező szállodák folyamatosan fogják kiterjeszteni
főszezonjukat 100 napról 365 napra, és közel 100%-osan fogják megtölteni
szobáikat a hétvégeken és az iskolaszünet idején egész évben. A beltéri víziparkok
növelni fogják a szobafoglalások számát, az átlagos szobaárakat és az éves
árbevételt a hagyományos, beltéri víziparkkal nem rendelkező szállodáknál
nagyobb mértékben.” – Jeff Coy és Bill Haralson a Hotel Waterpark Resort Research
& Consulting-tól.
22
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KOMPONENSVÁLASZTÉK

VÁLASSZA KI A KOMPONENSEKET
SAJÁT KÖRNYEZETÉNEK ÉS ELKÉPZELÉSEINEK MEGFELELŐEN
Egy parknak frissítő komponensekre van szüksége

Egy szuper vízipark kialakításának kulcsa a megfelelő komponensek összeválogatása. Legyen akár
egyetlen komponenssel felszerelt ez a park, akár sokkal, vagy éppen egyedi téma köré kialakított,
konstrukcióink a legtöbbet hozzák ki a rendelkezésére álló helyből és költségvetésből. A biztonságos
és tartós termékek határtalan esztétikai vonzerőt és funkcionalitást biztosítanak.

Kelowna, British Columbia

Az ötletes termékek széles választékát kínáljuk, melyek rozsdamentes acélból és az űrkutatásban
használatos alumíniumból készülnek. A Waterplay innovatív, átlátszó akril komponensei minden
életkorban lekötik a gyermekeket, azáltal, hogy megfigyelhetik, mint tódul keresztül rajtuk a víz.
Delrin®-ből készült fúvókáink megelőzik a fém részek korrodációját, garantálják a nagy teljesítményt
és kiváló élettartamot, valamint ólommentesek. A kifejlesztett, könnyen kezelhető elektronikus
vezérlők és aktivátorok kiaknázzák a technológiai lehetőségeket a vízfelhasználás optimalizálása
és a nagy igénybevétel kezelésére. Olyan helyeken, ahol a víztakarékosság elsőrendű, válassza
WaterReplay rendszerünket. Az eredmény a lehetőségek tökéletes kombinációja egy művészi és
maradandó park megtervezéséhez.
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* Tegye a Waterplay fúvókákat és földi permetezőket (ground spray) interaktívvá zenei
motívumokkal, melyeket a víz áramlásának megakadályozása hoz működésbe.

ÚJ

AZ IGAZÁN INTERAKTÍV JÁTÉK SEGÍTI A TANULÁST

ÚJ
ÚJ

ÚJ

ÚJ

KOMPONENSVÁLASZTÉK

INTERAKTÍV KOMPONENSEK

ÚJ

ÚJ

enecső/furulya
* zFogj
be egy fúvókát, hogy

megszólaljon egy hang – játszd
el kedvenc dallamod!

ngora
*Fogjt abel pegyz ofúvókát,
hogy

megszólaljon egy hang – játszd
el kedvenc dallamod!

tekerős zsiráf
Tekerd el a hengereket a
képek kirakásához, vagy alkoss
bolondos kombinációkat!

csúszda
Vizicsúszda – nem alkalmazható
hagyományos (száraz) csúszdaként!

viharoszlop

zászlós árboc

vízi kormány

Figyeld a víz
örvénylését!

Gyűjtsd össze barátaidat, álljatok
rá a földi fúvókákra (ground
spray), hogy magasabbra
emelkedjen a zászló!

Tekerd el a kormánykereket,
hogy folyjon a víz!

*függő szabadalom
26
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KOMPONENSVÁLASZTÉK

plocccs!

SNEAKY SOAKERS

6"

1'
[305 mm]

ÚJ

8'-3"
[2516 mm]

ÚJ

9'-3"
[2831 mm]

A KISZÁMÍTHATATLANUL LEBILLENŐ VÖDRÖK JÁTÉKRA HÍVJÁK A GYERMEKEKET

DET
ARM

FINAL

1'-3"
[381 mm]

1.

hárompoharas

ötpoharas

cseppformájú

spirálkarú

29

KOMPONENSVÁLASZTÉK

VÍZÁGYÚK + PERMETEZŐ FEJEK

"6-'2
]mm 567[

A TÖBBIRÁNYÚ KOMPONENSEK GYEREKEKNEK AKTÍV RÉSZVÉTELT ENGEDNEK AZ IRÁNYÍTÁSBAN
edarG laniF

telnI re
relpuoC TPN
nirleD elbaegnahcretnI
elzzoN yarpS
gnitooF eeS
'B' liateD

"3-'3
]mm 899[
"3-'1
]mm 573[

kozmikus vízágyú pajzzsal

vízágyú-golyó

vízágyú

vízágyú grafikával

epiP "6

kozmikus vízágyú

(kettős tengellyel)

'1
]mm 503[
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KOMPONENSVÁLASZTÉK

MÓKA

OSZLOPOK

A SIMA FELÜLETEK ÉS KÖRVONALAK ESZTÉTIKAILAG KELLEMESEK, MÉG A VÍZ ELZÁRÁSA UTÁN IS

ÚJ

polka

32

cölöp

sét apálc a

c ukor ny alók a

gömbös pózna

ec set

ÚJ

zuhany o szlop

zsírkrét a

c eruz a

árboc

vándorbot

p os t aláda

p er i szkóp

c eruz a

33

Nanatorium Pool, Quebec

KOMPONENSVÁLASZTÉK

VIRÁGOK + FÁK
AZ ALAPANYAGOK A SZILÁRDSÁG, TARTÓSSÁG, BIZTONSÁGOSSÁG ÉS KÖNNYŰ FELSZERELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL LETTEK MEGVÁLASZTVA

százszorszép
(hajlított/egyenes változata rendelhető)

36

pergő liliom
(hajlított/egyenes változata rendelhető)

háromfejű napraforgó
(kétfejes változata rendelhető)

napraforgó

pálmafa

macskafarok

esernyő

kaktusz

görbe kaktusz

gomba

(hajlított/egyenes
változata rendelhető)

37

PIPE
MINDEN KOMPONENS MEGFELEL A *CSA, AZ **ASTM ÉS A ***UL BIZTONSÁGI IRÁNYELVEINEK, ÉS KEREKESSZÉKES HOZZÁFÉRHETŐSÉGET5"BIZTOSÍT
1'
[305 mm]

KOMPONENSVÁLASZTÉK

N 6" DELRIN SPRAY
NOZZLE

7'-7"
[2299 mm]

10'-1"
[3073 mm]

MENŐ/VAGÁNY HOZZÁVALÓK

FINAL GRADE
WATER INLET
N 1.5" NPT COUPLER

SEE FOOTING DETAIL 'C'

varjúfészek
38

pecabot

permetvitorla

kút

hármas zuhany

víztorony

üdvözlőtábla

felhőszak adás
(kiegészítő panelek rendelhetők)

elszabadult locsolócső

mérleg

Craig Ranch, Texas

vasmacska

*  Canadian Standards Association - Kanadai Szabványügyi Hivatal
** American Society for Testing Materials - Amerikai Anyagvizsgáló Társaság
*** University of Louisiana - Luisiana Egyeteme

39

komponensválaszték

BOLONDOS ALAKOK
AZ ELBŰVÖLÖ GRAFIKÁK A TÉMÁK VÉGTELEN VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJÁK

sárkánygyík

lovacska

vízi karika – eredeti/alap

bálna farok + test

Calgar y, Alberta

(vendégpanelek rendelhetők)

40

kakas

elefánt

karika béka

zsiráf

óriás
41

komponensválaszték

9'-4"
[2851 mm]

12'-11"
[3941 mm]

SPIRÁLOK ÉS EGYÉB SZERKEZETEK
1'
[305 mm]

A VÍZMÉLYSÉG NÉLKÜLI JÁTÉKTERÜLETEKEN A VÍZ LEFOLYIK, MIELŐTT ÖSSZEGYŰLHETNE

Final Grade
(4) -1 1/2" NPT
Coupler Inlets
16'
[4877 mm]

boltív

vízi karika

íves kapu

szögletes kapu

See WaterPlay
Footing Detail 'C'

szivárvány alagút

csővezeték

(rendelhető a bálna törzseként is)

spirál alagút

gyerekmosó

vár

vízesés

várkapu

((kiegészítő panelek rendelhetők)
42
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[2438 mm]

FÖLDI PERMETEZŐK

Durable Delrin
Spray Nozzle

85
°

A MEGLEPETÉS-KOMPONENSEKBŐL A VÍZ BÁRHOL FELBUKKANHAT

Nozzle #- NOZ-08001

Stainless
Canister

°

Water Inlet
1.0" NPT Coupler

1'-2"
[356 mm]

Final Grade

2 7/8"
[73 mm]

Non-Shrink Grout
(By Other)

a h u l l á m 		

ködös hegy

gejzír

Wat
1.0" NP

Non-Shrink Grout
(By Other)

1'
[298 mm]

85

Stainless
Canister

komponensválaszték

n 8'

Se
De
puffogó

szörny

szökőár

kőolajforrás

4"
[102 mm]*

See Footing
Detail 'A-1'

mop

fánk

* Slab Thickness Shown Is
Only A Representation.
Actual Requirements May
Vary.
p e r m e t a l a g ú t 		

spray lap
((5’ és 10’-es (fej?) változata rendelhető)
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komponensválaszték

AKTIVÁTOROK

A Waterplay az egyedi komponensekhez is kínál aktivátorokat. Ezek a Játszópajtások (Play
Pal) kontrolpanellel felszerelve működnek, de ki is küszöbölhető ennek szükségessége.
A Játszópajtások (Play Pal) egyedülálló és igazán interaktív megjelenést kölcsönöznek
egy víziparknak. Párosítson össze egy Játszópajtást (Play Pal) egy Vízágyúval (Carronade)
vagy Poharas zuhannyal (Sneaky Soaker), és a gyermekek egyből felügyelet alatt vannak,
miközben jól is szórakoznak!

Az aktivátorok segítségével a gyermekek saját kezükbe vehetik a játék irányítását
azáltal, hogy meghatározhatják, mikor, merre folyjon a víz. Minden Waterplay aktivátor
rendelkezik egy, a komponens megjelenéséhez igazodó, beépített érzékelővel. Amikor
a gyermek megérinti az aktivátort, a vezérlőrendszerhez elektronikus jel érkezik, életre
kel a park.

AZ INTERAKTÍV RENDSZEREKET A GYERMEKEK ÉRINTÉSE HOZZA MŰKÖDÉSBE

ÚJ

kisvirág

kisvirág aktivátor ködfúvókával

pillér

pillér permetezővel

gyermekátjáró

cölöp aktivátor

földi érzékelő

tűzcsap

zsírkréta aktivátor

tetős aktivátor

játszópajtás aktivátor

jelzőlámpa

park pal/toy pal

a nyilak jelölik a nyomógombokat
46
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Final Grade
4-6" (101-152mm) Reinf.
Slab (by other)

TESTRE SZABOTT VÍZI EFFEKTEK AZ OPTIMÁLIS JÁTÉKÉRték ELÉRÉSÉHEZ

14.50
[368 mm]

Component Flange

Base Flange
SS Base Unit

komponensválaszték

DEX RENDSZER

12.00
[305 mm]

FÚVÓKÁK

Flange Gasket

Waterplay® Component

1.00
[25 mm]

FÚVÓKÁK – INTERFÉSZ A GYERMEKEK ÉS A JÁTÉKOK KÖZÖTT
A fúvókák elsődleges fontosságúak egy különleges Waterplay-élmény kialakításához. Ezért fordítottunk
jelentős időt és forrásokat egy olyan fúvóka termékcsalád kifejlesztésére, amely többféle permetezővel
felszerelhető a maximális játékértékért, a különféle elhelyezési igényeknek megfelelően. Ezek a fúvókák
rendelhetők akár az Enviro Flow termékcsalád részeként, melyet kifejezetten az alacsony vízfelhasználású
parkoknak szántunk, valamint a Max Flow termékcsalád részeként, melyet a tisztított vizű rendszerrel működő
illetve magas vízfogyasztású parkoknak szántunk. A Waterplay fúvókák egy síkban és a legmagasabb szintű

Footing (by other) – SOKOLDALÚSÁGOT
A KÜLÖNÁLLÓ ÉS CSERÉLHETŐ
A KOMPONENSEK
See appropriate footing
recommendation for
BIZTOSÍTANAK.
Winter Cover Plate
individual toys.

Final Grade

Újdonság a piacon a Waterplay korszakalkotó rögzítő rendszere. A DEX rendszer növeli
a vízipark
felületeinek
4-6"
(102-152mm)
Reinf.
Slab (by other)

használati lehetőségeit.

Compacted
Granular Sub
Hagyományosan, a felállított vízipark komponensek alapzatba voltak Grade
csavarozva, majd cementtel helyükre
Waterplay® DEX System™

rögzítve, miáltal korlátozva volt a szprépark területének használata a téli hónapokban. A DEX rendszer segítsé-

minőségi elvárásoknak megfelelően vannak beszerelve minden komponensbe, azért, hogy ne legyenek kiálló

gével a fenti komponensek már könnyedén eltávolíthatók, utat engedve a téli tevékenységeknek. Továbbá, a

részek. A tervezési munka folyamán, csapatunk segítséget nyújt a kialakítandó játékkörnyezethez ideálisan

parktulajdonosok évről évre új komponenseket szerezhetnek be, hogy felfrissítsék a vízipark nyújtotta élményt.

alkalmazható fúvókák kiválasztásában.
Lelkes R&D csapatunk a Delrin® fúvókákat javasolja. A réz fúvókák hátrányai, hogy idővel elkezdenek fuzionálni
más, különböző fémekkel, ami csökkenti a karbantarthatóságot, valamint a réz ólmot tartalmaz. A Delrin® a
teherbírás, szilárdság, anyagkifáradás-ellenállás, kopásállóság, lassú elhasználódás, alacsony súrlódási jellemző
különleges kombinációjával áthidalja a fémek és a szokványos műanyagok közötti hézagot. Összegezve:
nagyobb teljesítményű, hosszú élettartamú termék mindenki örömére.
48

WINTER CONFIGURATION
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VÍZGAZDÁLKODÁS

A PROGRAMOZOTT RENDSZEREK IZGALOMBAN TARTJÁK A GYERMEKEKET, HOGY
VAJON MELYIK JÁTÉK SPRICCEL LEGKÖZELEBB

PARKÉPÍTÉS, GONDOLVA A JÖVŐ GENERÁCIÓIRA

                 height

                imperial/metric

1.
2.
3.
4.

1

kiosk
S-6A, S-6B (Controller)
E-6, E-10, E-18 (Controller)
E-26, E-34 (Controller)

depth

2’ 6” / 750
1' / 300
1'4" / 400
1'11” / 600

1’ 5” / 430
8” / 200
8” / 200
8” / 200

imperial/metric

3' / 900
1’ 4” / 400
1’ 11” / 600
1’ 11” / 600

2

width

3

                 height

imperial/metric

4

A vezérlőrendszer a vízipark interaktivitásának lelke. A Waterplay vezérlőpanelek építésekor szempont volt a biztonságosság, tartósság,

                imperial/metric

1.
2.
3.
4.

wm-cc-6&9 control centre wall mount
ag-ccv-6&9 control centre vault above grade
bg-ccv-6&9 control centre vault below grade
TWS 100 WaterReplay

1

width

length

1’ 2” / 355.6
2’ 9” / 838.2
2’ 9” / 838.2
5’ 0”/ 1524

4’ 1” / 1250
5’ 0” / 1524
5’ 0” / 1524
8’ 5’ / 2590.8

imperial/metric

5’ 0” / 1524
3’ 9” / 1143
3’ 9” / 1143
5’ 6” / 1727.2

2

komponensválaszték 

VEZÉRLŐK

3

imperial/metric

4

A Waterplay kreatív komponensei nem pazarolják a vizet a sugárformák kialakítása közben. Amikor a víztakarékosságról van szó, nagyobb távlatokban gondolkodunk.

vízállóság és természetesen, a móka kiszámíthatatlansága. Vezérlőink a legmagasabb minőségűnek számítanak az iparágban, legújabb

Ivóvízzel működő rendszer – Ne feltételezze, hogy mindenképpen víztisztító rendszert kell alkalmaznia a vízfelhasználás ellensúlyozása érdekében.

generációjuk pedig még könnyebben kezelhető.

Az ivóvízzel működő rendszerek nem szinonímái a vízpazarlásnak. A szennyvíz tisztításának helyi szabályozásnak megfelelően, olyan lehetőségek vannak
a víz újrafelhasználására, mint öntözés, vagy éppen a nyilvános vécék öblítésének ellátása. Az ivóvízzel működő rendszerek tökéletesek kisebb területű

A Waterplay vezérlőpaneleket elláttuk logikai érintőképernyős monitor csatlakoztatására alkalmas interfésszel, hogy a megbízott
gépkezelők beállíthassák a működési paramétereket.
Az alapbeállítások az Ön által megadott adatokra épülnek, mint a működési napok, órák, teljes vízfelhasználási értékek és sorrendminták
meghatározása.Területi képviselőnk segít Önnek a parkja számára leginkább megfelelő vezérlő kiválasztásában.

parkok kiszolgálására, alacsony költségvetés esetében, és folyamatosan jó minőségű vizet biztosítanak.
Tisztított vizű rendszerek

– A tisztított vízzel működő rendszerek megfelelnek a víziparkokkal szemben támasztott általános egészségügyi

követelményeknek, miközben csökkentik a teljes vízfogyasztást. Jól bevált tesztelő és feltöltő rendszeren keresztül, rutinszerűen és automatikusan
történik a víz megfelelő vegyi összetételének és a tiszta víz újrafelhasználásának biztosítása. Az összes víz egy tartályban gyűlik össze, majd keresztül megy
a víztisztító rendszeren, minimális vízveszteséget, és maximális társadalmi felelősségvállalást eredményezve. Hívjon minket, hogy megvitathassuk az Ön
parkja számára legmegfelelőbb vízgazdálkodási lehetőséget!
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KOMPONENS
SPECIFIKÁCIÓ

height

width

enviro flow

max flow

height

width

enviro flow

max flow

imperial/metric

imperial/metric

imp. gal/ liters

imp. gal/ liters

imperial/metric

imperial/metric

imp. gal/ liters

imp. gal/ liters

136 tuney tube
137 tappin' tunes
135 misty twisty
132 storm
138 slide
050 vertical limit
wwt wet wheel

5’ 6” / 1680
n/a
4’ 2” / 1270
4’ 6” / 1370
6’ 5” / 1960
10’ 10” / 3300
n/a

2’ 8” / 840
5’ 0” / 1500
0’ 11” / 280
6” / 152
11’ / 3352
2’ 0” / 609
n/a

n/a
n/a
6.2 / 27.9
n/a
n/a
6.9 / 31.05
n/a

10.4 / 46.8
12.4 / 55.8
23.7 / 106.65
12 / 45.4
20 / 75.7
26.3 / 118.35
n/a

544 spilly soaker
543 spiral soaker
045 sneaky soaker 3
043 sneaky soaker 5

11’ 9” / 3580
11’ 9” / 3580
9’ 3” / 2820
9’ 3” / 2820

5’ 3” / 1600
5’ 3” / 1600
5’ 3” / 1600
5’ 3” / 1600

n/a
n/a
n/a
n/a

31.3 / 140.85
31.3 / 140.85
18.8 / 84.6
31.3 / 140.85

048 ogo
094 pogo
064 elle spray
105 rooster
037 wally whale tail jr.
114 wally whale body
108 charger
076 gerome
098 kokospilli
106 froggie-o
095 o-riginal

13’ 6” / 4150
5’ 5” / 1680
11’ 9” / 3581
15’ 1” / 4597
9’ 0” / 2751
6’ 6” / 1981
10’ 2” / 3099 
11’ 0” / 3352
12’ 3” / 3733
7’ 11” / 2413
8’ 4” / 2540

5’ 11 / 1803
1’ 6” / 457
5’ 2” / 1574
5’ 2” / 1574 
4’ 4” / 1320
10’ 0” / 3048
8’ 9” / 2667
9’ 11” / 3022
5’ 6” / 1676
9’ 3” / 2819
7’ 4” / 2235

7 / 31.5
2.7 / 12.15
7 / 31.5
13.2 / 59.4
6.9 / 31.05
4.8 / 21.6
10.4 / 46.8
10.4 / 46.8
8.2 / 36.9
6.2 / 27.9
6.2 / 27.9

15.3 / 68.85
10.5 / 47.25
15.3 / 68.85
38.9 / 175.05
26.3 / 118.35
18.4 / 82.8
28.4 / 127.8
28.4 / 127.8
31.5 / 141.75
23.7 / 106.65
23.7 / 106.65

cannons
+ spray
faces

085 lil’ squirt
078 cosmic cannon
079 cosmic cannon with shield
083 cannon ball
131 carronade

4’ / 1320
3’ 3” / 990
3’ 3” / 990
3’ 9” / 1140
3’ 10” / 910

2’ 3” / 685
1’ 11” / 584
1’ 11” / 584
1’ 1” / 330
1’ 6” / 457

4.4 / 19.8
4.4 / 19.8
4.4 / 19.8
4.4 / 19.8
4.4 / 19.8

18.8 / 84.6
18.8 / 84.6
18.8 / 84.6
18.8 / 84.6
18.8 / 84.6

columns

028 pole-ka
027 hula post
026 curvy cane
025 candy cane
033 rolly poley
010 spiller piller
042 perry scope
126 aqua art
081 wavy wand
019 ho-lee post
046 mist stick
084 sprayola
111 sail away
125 watercolor

11’ 5” / 3480
10’ 11” / 3330
11’ 9” / 3580
13' / 4290
9’ / 2970
9’ 7” / 2920
7’ 3” / 2210
10’ 2” / 3100
12’ 5” / 3780
9’ 3” / 2820
4’ / 1320
6’ 6” / 1980
13’ 9” / 4190
10’ 2” / 3100

1’ 11” / 584
1’ 0” / 304
4’ 7” / 1397
4’ 7” / 1397
2’ 0” / 609
0’ 6” / 152
2’ 6” / 762
2’ 0” / 609
1’ 11” / 584
0’ 6” / 152
0’ 6” / 152
0’ 8” / 203
6’ 0”/ 1828
6’ 7” / 168

7 / 31.5
6.2 / 27.9
7 / 31.5
7 / 31.5
11.1 / 49.95
7 / 31.5
7 / 31.5
20 / 75.7
7 / 31.5
6.2 / 27.9
6.2 / 27.9
6.2 / 27.9
10.3 / 46.35
20 / 75.7

15.3 / 68.85
23.7 / 106.65
15.3 / 68.85
15.3 / 68.85
34.4 / 154.8
15.3 / 68/85
15.3 / 68.85
40 / 151.4
15.3 / 68.85
23.7 / 106.65
23.7 / 106.65
23.7 / 106.65
39.4 / 177.3
40 / 151.4

032 aqua arch
072 water-o
104 castle
035 spiral tunnel
041 archie
118 castle gate
052 archway
060 waterfall
065 squeaky clean
130 pipeline
056 rainbow

5’ 7” / 1701
6’ 0” / 1828
12’ 11” / 3962
5’ 6” / 1676
7’ 7” / 2311
11’ 0” / 3352
7’ 8” / 2336
9’ / 2970
9’ 8” / 2946
6’ 11” / 2105
5’ 8” / 1721

12’ 9” / 3886
7’ 4” / 2235
17’ 0” / 5181
7’ 4” / 2235
4’ 7” / 1397
10’ 5” / 3175
4’ 7” / 1397
6’ 6” / 1981
10’ 2” / 3098
4’ 0” / 1219
11’ 0” / 3352

6.2 / 27.9
6.2 / 27.9
28.5 / 107.88
35.1 / 157.95
6.2 / 27.9
20.6 / 77.98
6.2 / 27.9
n/a
12.4 / 55.8
12.4 / 55.8
27.4 / 123.3

23.7 / 106.65
23.7 / 106.65
94.8 / 358.857
46.1 / 207.45
23.7 / 106.65
78.9 / 298.67
32.7 / 147.15
50 / 189
47.3 / 212.85
47.3 / 212.85
105.2 / 473.4

021 daisy mae
020 trilli lily
040 three-headed sunny flower
040-2 two-headed sunny flower
062 sunny flower
018 poly palm
090 cat tail
102 mist tree
014 prickly pete
029 prickly pattie
017 rain cap

10’ 10” / 3300
9' 6" / 2900
11’ / 3630
11’ / 3630
12’ 9” / 3890
10' 11" / 3330
7’ 7” / 2310
10' 9" / 3280
11’ 6” / 3510
11’ 1” / 3380
9’ 1/2" / 2790

6’ 0” / 1829
7’ 0” / 2133
4’ 8” / 1422
6’ 4” / 1950
3’ 3” / 990
6’ 0” / 1829
1’ 8” / 508
6’ 0” / 1828
4’ 1” / 1244
4’ 5” / 1346
5’ 0” / 1524

7 / 31.5
7 / 31.5
21 / 94.5
14 / 53
7 / 31.5
7 / 31.5
18 / 81
7 / 31.5
21 / 94.5
21 / 94.5
7 / 31.5

15.3 / 68.85
15.3 / 68.85
45.8 / 206.1
30.6 / 115.83
15.3 / 68.85
15.3 / 68.85
57.3 / 257.85
15.3 / 68.85
45.8 / 206.1
45.8 / 206.1
15.3 / 68.85

001 flower power
007 flower mister activator
117 power post
005 power spray post
004 kidz-x-ing
013 bollard activator
024 ground sensor
124 hank junior
002 mist stick activator
054 cap-tivator
ppa play pal - park
ppt play pal - toy
055 ready-set-go

3’ 7” / 1092
3’ 7” / 1092
3’ 2” / 965
3’ 2” / 965
5’ 0” / 1524
4’ 0” / 1219
0’ 0”
3’ 2” / 965
4’ 0” / 1219
3’ 1” / 929
n/a
n/a
3’ 10” / 1168

1’ 6” / 457
1’ 6” / 457
0’ 6” / 152
0’ 6” / 152
2’ 7” / 787
0’ 6” / 152
0’ 8” / 203
0’ 11” / 279
0’ 6” / 152
6’ 0” / 1828
n/a
n/a
1’ 0” / 304

n/a
6.2 / 27.9
n/a
6.2 / 27.9
n/a
n/a
n/a
6.2 / 27.9
6.2 / 27.9
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
23.7 / 106.65
n/a
23.7 / 106.65
n/a
n/a
n/a
23.7 / 106.65
23.7 / 106.65
46.1 / 207.45
n/a
n/a
n/a

053 anchors away
089 fishing pole
099 water pump
047 crow’s nest
016 sea spray
009 water tower
116 cloud burst
103 triple play
015 fun-o-meter
039 crazy hose
110 welcome sign

10’ 4” / 3150
12’ 5” / 3780
9’ 11” / 2770
11’ 9” / 3580
11’ 9” / 3580
11’ 7” / 3530
11’ 7” / 3530
11’ / 3630
6’ / 1980
10’ 1” / 3070
6’ / 1980

14’ 6” / 4419
8’ 8” / 2641
8’ 0” / 2438
9’ 10” / 2997
9’ 10” / 2997
5’ 10” / 1778
5’ 0” / 1524
7’ 4” / 2235
2’ 0” / 609
5’ 5” / 1651
3’ 6” / 1066

6.2 / 27.9
10.4 / 46.8
7 / 31.5
14.5 / 65.25
8.2 / 36.9
11.8 / 53.1
4.1 / 18.45
29.2 / 131.4
5.8 / 26.1
7 / 31.5
n/a

23.7 / 106.65
28.4 / 127.8
15.3 / 68.85
37.8 / 170.1
31.5 / 141.75
20.1 / 90.45
15.8 / 71.1
63.5 / 285.75
34.6 / 155.7
15.3 / 68.85
n/a

interactive

sneaky
soakers

flowers
+ trees

cool
stuff
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crazy
critters

spirals n'
stuff

activators

                 enviro flow
imp.gal / liters

ground
sprays

251 the wave
253 misty mountain
250 geyser
254 pop - it
256 monster - 5
252 tidal wave
100 gusher
255 mop top
034 spray tunnel
011 doughnut
038 deck spray (5’ 0”)
038-10 deck spray (10’ 0”)

4.4 / 19.8
1.7 / 7.65
4.7 / 21.15
3.6 / 16.2
n/a
n/a
7 / 31.5
n/a
35.1 / 157.95
39.4 / 177.3
n/a
n/a

max flow
imp.gal / liters

n/a
n/a
n/a
n/a
32.2 / 144.9
18.8 / 84.6
15.3 / 68.85
10.3 / 46.35
46.1 / 207.45
169.2 / 761.4
108.3 / 487.35
216.3 / 973.35

indicates new product
*all intended spray effects and noted dimensions are influenced by, but not limited to, the number of toys operating, water pressure, wind intensity and other site conditions.
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TESTRE SZABÁS

TESTRE SZABOTT PARK
AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Ahogyan minden gyermek egyedi, úgy minden vízipark projekt is az. Az elvárások eltérnek
a költségvetés, helyszín, elrendezés és az alkalmazott komponensek tekintetében. A
közösségek vízellátása és annak szabályozása eltérő, hozzáadva az Ön parkjának sajátosságait.
A Waterplay-nek megvan a tapasztalata és a termékkínálata ahhoz, hogy igazodjon minden
egyes variációhoz, és gyakorlottan kalauzolja Önt keresztül az egész fejlesztési folyamaton.
Komponenseinket úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekekkel különféle módon teremtsenek
interaktív kapcsolatot. Ha megfelelő idő áll rendelkezésünkre, megvalósítjuk az Ön egyéni
elképzeléseit is.
A gyermekek az alapszínekhez vonzódnak, de nálunk a ragyogó színárnyalatok széles
skálájából is választhat. A rendelhető, témák szerinti grafikák választéka szédítő, és a
szenzációs színek segítségével parkja életre keltését ígéri. Gyerünk, töltse fel palettáját
– víziparkot tervezünk!
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VÍZIPARK
FEJLESZTÉS
TERVEZÉS

PARTNEREK/
KAPCSOLATOK

TERVEZÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS

KARBANTARTÁS

Most, hogy minden építőelemet kiválasztott,

A kiválasztott projekt menedzser felügyeli

A folyamatos karbantartás alapfeltétele

megkezdődhet a tervrajz elkészítése. A kiválasztott
6" PIPE

a vízipark üzembe helyezési munkálatait.

annak, hogy egy vízipark évtizedeken

tervezőcsapat felméri a biztonsági előírásokat, az

Ez az egyén, egy fővállalkozóval és a mi

át megfelelően működjön. A Waterplay

betartandó közegészségügyi rendelkezéseket és a

belső Projekt Menedzsment Team-ünkkel

napi terepszemlét kínál a nyitást

www.waterplay.com

DETACHABLE
ARMS

Látogasson el a www.waterplay.com weboldalra, tanulmányozza, hogy ötleteket

leegyszerűsíti a vízipark építésének menetét.

meríthessen, majd kattintson a „parképítő”-re (park builder). Itt kezdhet bele saját víziparkja

Munkacsoportjának ajánlatos tartalmaznia

megépítésének kalandjába. Kezdje a csomópontok meghatározásával, majd válassza ki

egy mérnököt, egy egészségügyi szakértőt,

a komponenseket, miközben folyamatosan ellenőrzi költségvetését. Amikor elégedett a

építészt vagy kertépítőt, és egy projekt

készülékek speciális tulajdonságait. Itt kezdődik a

együttdolgozva egy csapatot fog vezetni,

megelőzően, hogy biztosítsa az terület

kiválasztott komponensekkel és a térbeosztással, kattintson a submit (jóváhagyás) mezőre,

menedzsert/beruházási vezetőt.

tervezés szórakoztató fázisa, a komponensek, színek,

mely uszodatechnikai vállalkozóból,

törmelékmentességét, és hogy a

téma és a park elrendezésének megválasztása.

villanyszerelőből, vízvezeték szerelőből és az

víznyomás az optimális szinten legyen.

alapot elkészítő vállakozóból áll.

A tisztított vízzel működő parkok

továbbtervezése érdekében.

A tervező és kivitelező vállalkozók

1'
[305 mm]

hogy a Waterplay képviselője felvehesse Önnel a kapcsolatot parkja további fejlesztése/

8'-3"
[2516 mm]

Csapata körültekintő megválasztása

9'-3"
[2831 mm]

Vizezze be lábait a Waterplay-jel, a forradalmi on-line parképítőnk segítségével!

FINAL GRADE

A víziparktervezés soha nem volt olyan könnyű,

esetében a vízminőség rendszeres

Értékesítő csapatunk elkészíti az ajánlatott a megadott költségvetés alapján, mely

minél hamarabb elvégezni. Ha szükséges,

1.5" NPT COUPLER Az üzembe helyezési munka a
mint a Waterplay ÚJ on-line Desgin Center-ével.

ellenőrzése szükséges. Hogy a Waterplay

magában foglalja a tervrajzot, felület megmunkálást, üzembe helyezést, karbantartást. A

tudunk tervező és kivitelező cégeket ajánlani

Ez a széleskörű eszköz elérést biztosít Önnek

komponensek a lehető legjobb állapotban

következő lépés a vízellátás megválasztása, illetve a speciális helyi igények kiértékelése.

az Ön körzetében. Számíthat a Waterplay-re

és csapatának a technikai elemeket tartalmazó

a hatékonyság maximalizálása, és a tervezők

fájlokhoz, beleértve a 2D CAD blokkot, specifikációs

Ezen információkat összegyűjtve, Ön a legjobb úton halad, hogy megvalósítsa a saját,

illetve kivitelezők közvetlen koordinálásából

oldalakat és fotókat. Ezek az alapvető építő

vízvezetékezése, és az elektromos

Ingyenes telefonos információs

felüdítő víziparkját.

adódó tévedési lehetőségek elkerülése

blokkok könnyedén átemelhetők az Ön terveibe,

munkálatok történnek meg. Ezen a ponton,

szolgáltatásunk és weboldalunk gyors

érdekében.

amikor csak szükségesek. Hívjon minket, hogy

amikor a komponensek a talapzatukba

válaszokkal szolgál technikai kérdésekre,

megkaphassa felhasználónevét és jelszavát.

kerülnek, és a terület ismét fel lett töltve, a

karbantartási igényekre. Célunk, hogy

vízipark kezd formát ölteni. Az utolsó lépés a

a legmagasabb szintű játékértéket

1'-3"
[381 mm]

kiválasztása kritikus mérföldkő, melyet jobb

Egy megbízható csapat alkalmazásával

talapzatának
SEE FOOTING
DETAIL 'D'

betonnal való kiöntésével

legyenek, havonta tisztítsa, fényesítse őket.

kezdődik. Majd a komponensek

akadálymentessé teheti a fejlesztési

Ismerje fel a legfejlettebb vízipark technológia

kialakítása. Minden, ami hátra van, egy alapos

hozzuk létre a gyermekek számára,

munkálatok menetét, és csökkentheti a

kényelmes elérésének előnyeit!

parktesztelés, és kezdődhet is a játék!

és a legnagyobb értéket adjuk az Ön

beruházás összes költségét.
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területrendezéssel és a komponensek

befektetésének.
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TEMATIKUS GRAFIKÁKDETACHABLE

ALUMINUM PANEL

chocolate brown

Deere Green

Purple violet

signal blue

water blue

sunflower yellow

super chrome

sulphur yellow

gloss white

gray

Yellow Green

Safety Orange

fire red

holland black

sky blue

7'-11"
[2414 mm]

5" PIPE
9 DELRIN
SPRAY JET
NOZZLES

TESTRE SZABÁS

ALAPSZÍNVÁLASZTÉK

[

5'
[1524 mm]

FINAL GRADE
1.5" NPT COUPLERS
A Waterplay egyedi grafikái rendkívül tartósak. Az alap festékréteg, és az alkalmazott átlátszó felső réteg ellenáll a szélsőséges

1'-3"
időjárási körülményeknek, és olyan sajátos grafikák kialakítására használatosak, mint a csíkozás, pöttyözés és sok más egyedi [381 mm]

railing beige

Széleskörű kutatásaink bizonyították, hogy a gyermekek kedvelik az élénk alapszíneket. Ebben az évben bővítettük

kreáció.

választékunkat. A színárnyalatok széles spektrumának segítségével, izgalmas környezettel és az érzékek ösztönzésével
gazdagíthatja a gyermekek játékélményét.

A helyi, kulturális, történelmi és földrajzi behatások mind meghatározhatják egy vízipark témáját. Válasszon egy középkori várat

SEE FOOTIN
DETAIL 'B'

egy színes sárkánnyal kiegészítve, alakítson ki egy lakatlan szigetet pálmafákkal és bálnákkal, vagy élesszen újjá egy régivágású
A Waterplay vezető szerepre törekszik az iparágban az innovációk, környezetbarát gyártási folyamatok és termékek, illetve a

vasútállomást egy Gyermekátjáró (kidz x-ing) aktivátorral és víztoronnyal. Ha Ön meg tudja álmodni, mi meg tudjuk alkotni.

minőség tekintetében. Hogy hű maradjon eme elképzeléséhez, a Waterplay örömmel kínálja ügyfeleinek az új, élvonalbeli
„powder coat” (porlasztásos, porfesték) eljárást. Ez az új, szupertartós festék kötőanyagként/hatóanyagként Primid-et

Szakértő művészeink szívükben gyermekek, egyedi színviláguk mindig vidám, és rokonszenves gyermeknek, felnőttnek

tartalmaz, nem pedig TGIC-t, amely nyers formában veszélyes lehet az emberekre és az ózonrétegre. Továbbá, ezen új,

egyaránt. Amikor megkérdeztük, mely grafikák tetszenek leginkább a kisebb gyermekeknek, a válasz nagyrészt az volt, hogy

„powder coat” termék jellemzője, hogy kitűnően ellenáll a megfakulásnak, megtartja felületi fényét, védelmet nyújt a

az egyszerűbb minták. Ennek megfelelően, a nagyobbak viszont a komplex alkotások iránt vonzódnak. Értékesítő és tervező

szélsőséges hőhatások, az állandó nedvesség és az ultraviola sugarak hatásával szemben.

csapatunk együtt fog dolgozni Önnel életkori sajátosságoknak megfelelő területek kialakításában, hogy optimalizálja parkja
tematikájának komponensit.

A fenti színválaszték csupán kivonatolt ábrázolása aktuális komponens-színkínálatunknak. Amennyiben az Ön kedvence
nem szerepel palettánkon, úgy egyedi színeket is ki tudunk keverni a speciális igényeknek megfelelően.
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Gondolkodjon úgy, mint egy gyermek, és hívjon életre egy témát a vidámság, és kreatív játék óráihoz.
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Egy vízipark beruházás jelentős döntés, de mi biztosítjuk a támogatást. Project Management Teamünk kalauzolja Önt az üzembehelyezési folyamaton át, és támogatást biztosít parkja működése
során.
Projekt menedzsereink világszerte tapasztalatokat szereztek az iparágban. A csatornázási tervektől
az utolsó csavar rögzítéséig, meg van hozzá a technikai szaktudásuk, hogy a munka a megfelelő
időben, a megadott költségvetés keretein belül készüljön el. Még évekkel a park megnyitása után
is tanácsadással áll rendelkezésre csapatunk, hogyan - minimális karbantartással - optimalizálja
hatékonyságát és teljesítményét. Csak egy telefonhívásába kerül, és máris kapcsolatba léphet
csapatunk minden területen jártas szakembereivel!
Bármi is legyen az Ön igénye, mi gyakorlati megoldásokkal juttatjuk érvényre elgondolásait!
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ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI 
SZOLGÁLTATÁSOK

ÜDVÖZÖLJÜK
A CSAPATBAN

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI 
SZOLGÁLTATÁSOK

PROJEKT MENEDZSMENT												

ELŐTTE, KÖZBEN & UTÁNA				

														
RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLKAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE

KIVÉTELES SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK, AMIKOR CSAK SZÜKSÉGE VAN RÁ. AZ ÖN
BERUHÁZÁSA EGYBEN A MIÉNK IS, ÉS BÜSZKÉK VAGYUNK MINŐSÉGI TERMÉKEINKRE ÉS
PARKJAINKRA.
A tervezési munkák során, és ameddig csak működteti parkját, a Waterplay Project Management Team
együttdolgozik Önnel és választott szakembergárdájával. Előmozdítják a tárgyalásokat a helyszíni projekt

TE
ELŐT

KÖZBE
N
UTÁNA

menedzser, a fővállalkozó, az alvállalkozók és a vezető tervező között, hogy biztosítsák az üzembe helyezés
munkafolyamatának problémamentességét. Az részletes segédanyagok könnyedén elérhetők, melyek
minden tekintetben támogatják a vállalkozót a vízipark építése során.
A Waterplay forrásai minden projekt esetében túlmutatnak a vízijátékok üzembe helyezésének részén, fontos
területeket érintve, ideértve -de nem kizárólagosan - az alapzatokat, felület-megmunkálási módszereket,
aljzat előkészítést, vízellátási és elvezetési eljárásokat, a létesítmény teljesítményének fokozását és folyamatos
törődés és figyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy beruházása a legkedvezőbb kondíciók mellett folyhasson.
A vízipark építés a szakterületünk, és tudjuk, mi szükséges a hibátlan tervezéshez, üzembe helyezéshez,
beindításhoz és karbantartáshoz. Célunk …a minőség, szolgáltatás, és szórakozás az Ön várakozásain felül.
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ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK,

HOGY A LEGJOBBAT NYÚJTSUK
A legjobb alapanyagokból, a legmagasabb szintű előírásoknak megfelelően építve, komponenseink
tartósak. Személyes önérzetünket és gyártási magabiztosságunkat huszonöt éves garanciával
támasztjuk alá az alumínium és rozsdamentes acél ötvözetekre vonatkozóan, mivel ez biztosítja a
komponensek meghibásodás-, korrózió- és értékcsökkenés-mentességét. Minden irányítási rendszer,
alkatrész, tartozék, beleértve a legkisebb szerkezeti elemet és kapcsot is, egyéves garanciával látunk
el. A teljes specifikációt garanciánkban találja.
Csapatunk mindig felkészült útmutatásokkal a karbantartásra és a gyors segítségre vonatkozólag.
Kiterjedt pótalkatrész készletünk és bőséges vízipark-ismeretünk minden tekintetben támogatni
fogja Önt az üzemeltetés során. Megbízható szolgáltatásával és megalapozott történelmével a
Waterplay biztosítja Önt, hogy kiszolgálását egy optimálisan, zavartalanul működő rendszer látja el.
További igények esetén, kérdezzen bennünket opcionális, bővített garanciacsomagunkról.
Egy Waterplay parkkal felfrissül a képzelet!
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1'-8"
[497 mm]

Standards Worldwide

ADA COMPLIANT

9 DELRIN SPRAY
NOZZLES PER LOOP
(36 TOTAL)

5'
[1524 mm]

2'
[610 mm]

FINAL GRADE
2 WATER INLETS
PER LOOP:
1.5" NPT COUPLERS

SEE FOOTING DETAIL 'B'

1'-8"
[497 mm]

