
ONTDEK 
HET BUITENSPELEN

Schommelen, klimmen, draaien, duikelen, alles kan op de professionele speel-

toestellen van LuduQ. Met onze speeltoestellen bieden we kinderen van alle 

leeftijden een uitdagende en veilige speelplek. Wij ontwikkelen, plaatsen en 

onderhouden speelplekken voor gemeenten, scholen, kinderdagverblijven, 

zorginstellingen en recreatiebedrijven. Met LuduQ heeft u een veilige speelplek 

voor uren speelplezier.
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verrassend veelzijdig
LEUK EN UITDagEND
Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies wat kinderen leuk vinden en hoe we ze kunnen uitdagen.  

Zo leren ze in de door ons gerealiseerde speelplekken om spelend hun grenzen te verleggen en ontwikkelen ze 

hun sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. We maken bewegen leuk!

VEILIg EN DUUrzaam
Een speelplek spreekt aan bij kinderen en ouders als hij uitdagend én veilig is. Al onze speeloplossingen zijn 

erkend met het keurmerkcertificaat EN-1176 en voldoen daarmee aan alle veiligheidseisen. Wij kiezen voor 

duurzame materialen, zoals gegalvaniseerd staal met poedercoating en aluminium, zodat u weinig onderhoud heeft 

en uw speelplek jaren speelplezier biedt.

BETaaLBaar EN VaN gOEDE KwaLITEIT
Voor elke leeftijd, ruimte en budget bedenken wij een passende speelplek. Onze speeltoestellen zijn betaalbaar 

en van goede kwaliteit. 

gemeenten

scholen

kinderdagverblijven

sportverenigingen

recreatie/parken

zELF SamEN TE STELLEN 



VaN ONTwErP TOT EN mET PLaaTSINg

Wij denken graag met u mee over de optimale inrichting van uw speel-

plek. Welke leeftijd kinderen komen er, waar wilt u het accent op leggen, 

hoeveel ruimte en budget heeft u? En heeft de buurt misschien inspraak? 

Wij nemen het allemaal mee in ons advies en maken een schetsontwerp. 

Na goedkeuring van het ontwerp maken we afspraken over de inrichting 

en montage. Kenmerkend voor onze werkwijze en service is dat u één 

aanspreekpunt heeft. Zo verzorgen we uw speelplek van ontwerp tot plaatsing. 

Wel zo gemakkelijk.

Wij leveren de complete inrichting voor uw speelplek

Edwin Kemna, Directeur LuduQ

samen bekijken we welke  
speelmogelijkheid voor uw  
locatie het beste is.

”
”

KUNSTSTOF

•	 Schommels

•	 Duikelrekken

•	 Glijbanen

•	 Klimtoestellen

•	 Draaitoestellen

•	 Speelhuisjes

•	 Wipwappen

•	 Zandspeeltoestellen

•	 Combinatietoestellen	

•	 Kabelbanen	

•	 Balsporten

•	 Fitness	en	bootcamp

•	 Valdempende	ondergronden

•	 Montage	en	onderhoudHOUT

mETaaL
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DE SPEELTOESTELLEN VaN LUDUq zIjN:

•	 BetaalBaar	en	van	goede	kwaliteit

•	 veilig	en	duurzaam

•	 leuk	en	uitdagend!

Samen uw droomSpeelplek realiSeren? 
Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van uw 

speelplek? Maak dan een afspraak met Edwin Kemna voor een vrijblijvende 

kennismaking. Tijdens deze kennismaking bespreken we uw wensen en 

maken wij een eerste schetsontwerp. 

Bekijk onze website www.LuduQ.nl voor een overzicht van onze speel-

toestellen en de ervaring van onze klanten. 


