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Verplaatsbare of tijdelijke plekken

Voor spelen en sporten

De mogelijkheden

Voor ieder budget

Speelruimte vinden we allemaal belangrijk. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om dit te bieden of de 
ruimte om dit op lange termijn te faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer:

• Je geen permanente plek beschikbaar hebt.
• Je een tijdelijke invulling zoekt voor een braakliggend terrein.
• Een locatie één keer per jaar beschikbaar moet zijn voor een evenement, maar waar de rest van het jaar wel 

gespeeld kan worden.
• Je in een nieuwbouwwijk een tijdelijke speelplek wilt.
• Een school op een tijdelijke of noodlocatie staat zonder goed schoolplein.

Feit is dat je de ruimte nog optimaler kunt benutten. Voor deze situaties hebben wij een oplossing. Want hoe leuk 
zou het zijn om daar te sporten of te spelen! Met verplaatsbare of tijdelijke speelplekken kan je de mogelijkheid 
om buiten te spelen toch realiseren. 

Bij Yalp is het mogelijk speel- en sportplekken zo te maken dat ze geheel verplaatsbaar zijn. De toestellen
worden gemonteerd op betonplaten en worden gezamenlijk verplaatst. De enige voorwaarde is een vlakke
ondergrond. Door gebruik te maken van dit concept kun je bijvoorbeeld:

• Met één of meerdere toestellen rouleren tussen verschillende locaties.
• Testen of een bepaalde locatie geschikt is voor een bepaald toestel.
• Ondervinden hoe het zit met gebruik en overlast van een bepaald toestel.
• Ondervinden in hoeverre een toestel van meerwaarde is.

Met verplaatsbare plekken realiseer je iets waar je niet voor lange tijd aan vast zit. Hierdoor ben je flexibel in 
zowel je locaties als je financiering. De mogelijkheden zijn zeer divers, van het zelf aanschaffen en laten rouleren 
tot het huren bij Yalp en een tijdelijke plek laten inrichten. 

De volgende toestellen zijn hiervoor geschikt:

• Yalp Fono interactieve DJ-tafel.
• Yalp Sona interactieve dans- en beweegboog.
• Yalp Sutu interactieve balmuur.
• Dash Parkour Freerun opstellingen.
• Sisu Fitness opstellingen.
• Outdoor Fitness opstellingen.

In het geval van een interactief toestel is daarbij zelfs aan de stroomvoorziening gedacht: met de Yalp Solar geef 
je zonne-energie aan je interactieve toestel. Geen extra graafwerk en kabels nodig, waardoor het eenvoudig te 
installeren is. 

Naast koop en huurkoop biedt Yalp ook de mogelijkheid tot huur, waarbij Yalp de eigenaar van het toestel blijft 
en je alleen het speelplezier ‘koopt’. Dit geeft je meer flexibiliteit in het budget. Ook bij een beperkt budget kun je 
zo al realisatie mogelijk maken.
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Yalp Fono
Interactieve DJ-tafel

Nederland staat bekend om zijn uiterst professionele 
DJ’s. Nu kan iedereen zijn of haar muzikale talent 
ontdekken met de interactieve DJ-tafel Yalp Fono!
De Fono is ontworpen om iets positiefs te creëren voor 
tieners en iedereen die jong van hart is. Muziek is altijd 
al een zinvolle manier geweest om je identiteit uit te 
drukken en dat zal ook altijd zo blijven. Met de Fono 
kunnen toekomstige DJ’s hun creativiteit verkennen.
De Fono is eenvoudig en intuïtief: je legt je smartphone 
op de DJ-tafel en de muziek die wordt afgespeeld wordt 
doorgestuurd naar de Fono. 

Hoogwaardige betonnen basis

Chillstangen om rond te hangen met 
vrienden

Luidsprekers, bedekt met een rooster 
van roestvrij staal

DJ-mengpaneel met echte 
draaischijven

Internetverbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

Die muziek kan worden gemixt en bewerkt met 
indrukwekkende effecten — net als een echte DJ!
De Fono blijft up-to-date omdat jongeren hun muziek 
altijd bij zich hebben op hun smartphone. Als je je 
mobiele telefoon vergeet, hoef je je geen zorgen te 
maken; op de Fono staat ook voorgeïnstalleerde 
muziek om te ontdekken.

Geweldige danceloopsamples. 
Royaltyvrij en speciaal ontwikkeld 
voor de Fono.

Dancefloor Synths

Ga ondergronds met deze set van 
trapmuzieksamples.

Kings

Waan je op een zonnig strand 
terwijl je geniet van deze tropische 
housemuzieksamples.

Palmtree Beats

Reis naar het jaar 2100 en luister 
naar een set future house-
muzieksamples.

The Future

Funky hiphoploopsamples. 
Royaltyvrij en speciaal ontwikkeld 
voor de Fono.

Hiphop

Specificaties Yalp Fono Startpakket spellen

Elke set bestaat uit 20 unieke en 
verschillende audiosamples! Ontdek 
de muziek via onderstaande link: 
https://store.yalp.com/

LoopDelay ScratchCrossfaderPitch
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Yalp Sona
Interactieve dans- en beweegboog
De interactieve dans- en beweegboog Yalp Sona is 
een interactieve boog die de spelers steeds opnieuw 
uitdaagt. De Sona is ontwikkeld voor binnen- en 
buitengebruik, en er worden voortdurend nieuwe spellen 
ontwikkeld, zodat het toestel interessant blijft. Het 
werkt intuïtief: als je onder de boog doorloopt, vraagt 
hij meteen of je een spelletje wilt spelen! Met een 
druk op de knop kunnen verschillende spellen worden 
geselecteerd. Boven in de boog zit een bewegingssensor 
die precies reageert op de bewegingen van de spelers 
op de dansvloer. Er zitten dus geen sensoren in de 
dansvloer van 4,5 m x 4,5 m. Yalp Interactive toestellen 
zijn zo ontworpen dat ze jarenlang meegaan in de 
openbare buitenruimte. Alle elektronica is veilig verwerkt 
in het stalen frame van de Sona.

Opvallende boog (verschillende 
kleuren beschikbaar)

Bewegingsdetectiecamera en 
lichtmodule

Inwendige stalen constructie 

Luidspreker

Knop (druk en speel!) 

Speeloppervlak (aanpasbaar)

Internet verbinding  voor service, 
nieuwe spellen en updates

De Sona-vloer is vrij toegankelijk (ook met een 
rolstoel), en er kunnen meerdere spelers tegelijk 
op spelen in een groep. Elk spel bestaat uit steeds 
moeilijkere niveaus, wat ervoor zorgt dat de spellen 
uitdagend blijven. Er zijn continu nieuwe spellen 
beschikbaar, en spelers kunnen zelfs hun eigen 
regels verzinnen. Nieuwe spellen worden via een 
internetverbinding automatisch naar het toestel 
gedownload. De Sona is leuk voor het hele gezin.
We zien regelmatig vaders, moeders en opa’s en 
oma’s met hun kinderen en kleinkinderen spelen.

Bekijk alle spellen op: 
https://store.yalp.com

Dans en sta stil als de muziek stopt. 
Breakdance, doe de robot of schud 
met je heupen tijdens de muziek. 
Een frisse kijk op de stoelendans.

Freeze!

Kun jij de maan verkennen zonder 
gepakt te worden door het 
maanmonster? Of is dit monster 
gewoon een sprookje... Een leuke 
combinatie van fantasierijk en 
fysiek spel.

Maanmonster

Ontwerp je eigen hindernisbaan en 
gebruik de Sona als een enorme 
stopwatch. Start onder de boog, 
wacht op het signaal en ren zo 
snel mogelijk je eigen gemaakte 
parcours.

Runtime

Voer de perfecte bankoverval uit. 
Onthoud de nummervolgorde en 
kraak de code door in de juiste 
volgorde naar de nummers op de 
vloer te lopen.

Codekraker

Laat je reflexen zien. Race naar de 
nummers en haal de hoogste score 
van de dag.

Reactie Race

Specificaties Yalp Sona en startpakket spellen
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Yalp Sutu
Interactieve balmuur
Buiten spelen heeft veel voordelen: lichaamsbeweging, 
omgang met anderen en frisse lucht kunnen wonderen 
doen. Maar het is moeilijk om de amusementswaarde 
van videospelletjes of televisie te overtreffen. Met Yalp 
Sutu is een oplossing bedacht om spelers weer aan te 
moedigen naar buiten te gaan. De interactieve balmuur 
Yalp Sutu brengt mensen samen en moedigt ze aan 
om deel te nemen aan een actieve competitie met 
vrienden. De spellen hebben verschillende niveaus en zijn 
uitdagend voor alle spelers, van beginner tot gevorderde. 
De Sutu bevat 16 verlichte LEDpanelen die balcontact 
registreren met behulp van trilsensoren. Daarom is Sutu 
niet beperkt tot voetbal alleen en bruikbaar voor sporten 
als tennis of basketbal.

Luidsprekers voor spelfeedback in 
meerdere richtingen

Kies een spel (druk en speel!)

Vandalismebestendige LED panelen

Gepoedercoate stalen constructie 
(verschillende kleuren mogelijk)

Internet verbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

De interactieve speeltoestellen zijn uitgerust met zeer 
geavanceerde technologie, maar zijn toch intuïtief en 
gemakkelijk te begrijpen. De spellen zijn ontworpen 
om leuk, uitdagend en eenvoudig te zijn, en om aan te 
sluiten bij de altijd veranderende wereld van kinderen. 
De Sutu is het perfecte speeltoestel voor openbare 
ruimtes of commerciële locaties. Toch kan het ook 
worden gebruikt als een geweldig trainingsmiddel 
voor professionele voetbalteams op hoog niveau. 
Met de Sutu kun je vaardigheden als behendigheid, 
snelheid en nauwkeurigheid verbeteren.

Schiet zo hard mogelijk. Raak de 
muur zo hard als je kunt. Het is het 
meest verslavende spel ooit!

Speed

Raak de vorm op de muur. Het 
perfecte spel voor een tactische 
speler.

Vormen

Jij, de bal en het publiek. Raak zo 
veel mogelijk doelen binnen een 
bepaalde tijd.

Fox

Specificaties Yalp Sutu                             Startpakket spellen

Bekijk alle spellen op: 
https://store.yalp.com

Gebruik bonussen om de doelen 
te raken en de hoogste score te 
behalen!

Spot

Vul de hele muur! Raak elk paneel 
zonder fouten of je moet opnieuw 
beginnen.

Totaal
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Dash Parkour
De ultieme urban freerun sportplek
Urban sportplekken voor jeugd en volwassenen schieten als paddenstoelen uit de grond. Met name freerunning 
in de openbare ruimte is populair. Met DASH Parkour maak je een urban sportplek die van toegevoegde waarde 
is voor de buurt en voor je gemeente.

• Een sportplek waar deze snel groeiende groep sporters veilig kan trainen. Op toestellen die ontworpen zijn 
om veilig te sporten en te spelen in de openbare ruimte.

• Een ontmoetingsplek waar ook andere jeugd met deze positieve manier van bewegen in contact kan 
komen. En waar ze elkaar kunnen stimuleren om in beweging te komen en van elkaar kunnen leren.

• Een openbare plek waar deze vorm van urban culture kan bloeien.

De toestellen en de diverse standaard lay-outs van DASH zijn ontwikkeld in samenwerking met freerun 
professionals van de Freerun Academy in Finland en vijf bekende Nederlandse freerunners. DASH is ontwikkeld 
met het doel: uitdaging op een veilige, professionele en multifunctionele freerunopstelling. DASH Parkour biedt 
uitdaging voor zowel de beginnende als de professionele freerunner. Binnen de DASH Parkour lijn zijn er vijf 
opties mogelijk als verplaatsbare of tijdelijke plek:

-    DASH Layout S1
-    DASH Layout S4
-    DASH Chase Tag 1
-    DASH Chase Tag 2
-    DASH Chase Tag 3

Ontwikkeld door en voor freerunners
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Sisu Fitness
Buiten fitnessen met lichaamsgewicht en krachttraining
Fitnessen in de frisse buitenlucht of heerlijk in de zon, niet voor niets is buiten sporten erg populair. Met Sisu 
Fitness toestellen kun je buiten op een veilige manier trainen. Alleen of samen met vrienden. De combinatie 
van lichaamsgewicht en krachttraining word je outdoor training naar een next level getild! Sisu Fitness is 
bedoeld voor iedere gebruiker, ongeacht het fitness niveau. Door de combinatie van functional racks en 
krachttoestellen kan je alle spiergroepen trainen op een uitnodigende manier.

• Verstelbare toestellen voor krachttraining.
• Uitgebreide fitnessframes en stand-alone trainingselementen voor lichaamsgewicht.

Met Sisu Fitness train je op dezelfde manier als in de sportschool, maar dan buiten. Naast functionele training 
en training met je eigen lichaamsgewicht kun je ook aan progressieve krachttraining doen. Uniek bij de zijn de 
Sisu krachttoestellen is dat ze traploos instelbaar zijn van 5 tot 85 kilogram. Hierdoor kan iedere gebruiker het 
gewicht van de toestellen precies instellen op zijn eigen niveau.
De trainingsmogelijkheden zijn eindeloos, waardoor je verschillende spiergroepen kan trainen én het leuk en 
uitdagend blijft. Dit motiveert iedere gebruiker, beginner of ervaren, om terug te komen en verder te trainen.
Net even iets pittiger! 
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Outdoor Fitness
Voor een actieve work-out in de buitenlucht
De Outdoor Fitness toestellen van Lappset vertonen veel overeenkomsten met de sporttoestellen die we 
kennen uit de sportschool, met het verschil dat ze tegen een stootje kunnen en geschikt zijn voor de openbare 
ruimte. Ze helpen je uithoudingsvermogen, kracht, behendigheid, handigheid, balans en snelheid verbeteren. 

Goed ontworpen fitnesszones bieden uitdagingen voor zowel beginners als gevorderden, aangezien de 
apparatuur meerdere variaties in oefenroutines mogelijk maakt. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de training de 
oefening aanpassen door het aantal herhalingen en het tempo aan te passen. 

De fitness sporttoestellen van Lappset voldoen aan de eisen van de EN16630 norm voor fitnessapparatuur 
voor buitengebruik. Bepaalde onderdelen die niet onder de EN16630-norm vallen, zoals onze vrije gewichten, 
zijn met succes door TÜV getest op veilig gebruik.De sporttoestellen zijn onderhoudsvriendelijk. Door het 
ergonomische toestelontwerp en bijbehorende informatievoorziening kunnen de oefeningen alleen op juiste 
verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Alle Outdoor Fitness sporttoestellen zijn verkrijgbaar in wit, donkergrijs 
en limegroen.
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Financieringsconstructie zonder poespas

Financieringsmogelijkheden

Huur

Voorzitter Frank Ligthart van speeltuin  ’t Kwekkeltje: “We wilden graag voor de 
heropening van de speeltuin een nieuw speeltoestel. Ik was erg enthousiast over 
de Yalp Sona. Met de inkomsten van de giften-paddenstoel, kinderfeestjes en de 
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage konden we het helaas niet voor elkaar krijgen 
om het budget in één keer bij elkaar te krijgen. Toen Joost den Ridder van Yalp 
voorstelde om de financiering in een andere vorm te gieten was dat een mooie 
uitkomst. Normaal gesproken gaan we geen lening aan, maar met de constructie 
van Yalp durfden we het wel aan. Een duidelijk voorstel, zonder moeilijke clausules. 
Ook vonden we het belangrijk dat er geen extra kosten of rente aan verbonden zat. 
Kortom: het te investeren bedrag is in mootjes gehakt en aan het eind hebben we 
geen euro meer betaald als wanneer we de Sona ineen keer hadden aangeschaft. 
Gewoon een simpele overeenkomst. Dat is erg prettig.”

Naast aanschaf in één keer is het ook mogelijk om bij Yalp een sport-, speel 
of interactief toestel aan te schaffen en gespreid te betalen. We berekenen 
geen rentekosten, waardoor het betaalde bedrag niets meer is dan de normale 
aanschafprijs van het toestel. Onze spelregels hierin zijn transparant:

• Keuze in looptijd: 3, 4 of 5 jaar.
• Startbetaling: enkel de installatiekosten.
• Keuze in betaling van de termijnen: per half jaar of per jaar.
• Eindbetaling: € 100,- euro waarmee het eigenaarschap wordt overgedragen.

Soms wil je geen eigenaar van een toestel zijn, maar wel spelen bieden. 
Bijvoorbeeld als het gaat om een tijdelijke locatie of een tijdelijk speelaanbod. In 
dat geval bieden we bij Yalp de mogelijkheid om de interactieve toestellen te huren. 
Ook hierin zijn onze spelregels helder:

• Huurperiode: minimaal 2,5 jaar.
• Startbetaling: enkel de installatiekosten.
• Keuze in betaling van huur: per maand, per kwartaal of per half jaar.
• Eindbetaling: enkel de demontagekosten.

Huurkoop

Huurkoop kan bij al onze
speel- en sporttoestellen, 

zowel voor tijdelijke als
vaste plekken. Vraag naar

de mogelijkheden!
Onze interactieve toestellen 
kun je ook huren. Vraag naar 

de mogelijkheden!
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V01 

Volg ons op

Yalp Netherlands 
Nieuwenkampsmaten 12

7472 DE Goor
+31 (0)547 289 410

 www.yalp.nl

Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten de wereld inbrengen, 

omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke, 

geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die 

jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait 

om plezier maken.

A Lappset Group Company


