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DASH Parkour-toestellen zijn bedoeld voor freeruntraining in openbare ruimtes. Het is  
ontstaan en gevormd door de freeruncultuur. Zorgvuldig onderzoek wees uit dat 
freerunners veel respect hebben voor de waarden van de sport en voor andere 
freerunners. Dat werd de focus van het DASH Parkour: de waarde van freerunning blijkt 
uit de toestellen. De producten zijn ontwikkeld door freerunners voor freerunners. 

Alle DASH Parkour-toestellen en -lay-outs zijn 
samen met freerunprofessionals van Parkour 
Academy of Finland ontworpen. De naam DASH 
Parkour komt van een beweging die Parkour 
Academy of Finland heeft ontwikkeld: DASH Vault.

Elk element en onderdeel is ontworpen voor één 
doel: uitblinken als multifunctioneel freeruntoestel. 
Alle freerunfuncties en -bewegingen zijn gemakkelijk 
te ontdekken omdat DASH Parkour ook intuïtief is:  
het helpt je om te freerunnen, en zowel professionals 
als beginners vinden keer op keer spannende dingen 
om te doen.

WAT IS DASH PARKOUR?
• Alle DASH Parkour-spots bieden genoeg 

mogelijkheden, zelfs op de kleinste locaties, omdat 
de toestellen zelf veelzijdig zijn en ze altijd op de 
juiste afstand van elkaar staan.

• DASH Parkour ziet er uitnodigend uit en heeft 
streetcred, ook onder freerunners: DASH Parkour 
inspireert je om te bewegen.

• De toestellen bieden iets voor freerunners van elk 
niveau en in elke situatie: er zijn allerlei verschillende 
hoeken, verschillende soorten oppervlakken om te 
springen, te landen en te balanceren.

• De materialen die worden gebruikt zijn de beste die 
er verkrijgbaar zijn.

• DASH Parkour is ontworpen door freerunners 
voor freerunners, zelfs de kleinste details. De 
freerunprofessionals achter de productlijn zijn in 
staat om alle behoeften van verschillende niveaus, 
van kinderen tot volwassenen en van beginners tot 
professionals, in de productlijn terug te laten komen. 

FUNCTIONALITEIT

• Alle freerunfuncties/-bewegingen zijn gemakkelijk 
terug te vinden in het park.

• Intuïtief: het helpt gebruikers van elk 
vaardigheidsniveau om te freerunnen en zowel 
professionals, beginners als mensen die helemaal 
nieuw zijn vinden spannende dingen om te doen.

• Veel details zoals handgrepen, oppervlakken 
en stangen in verschillende hoeken ver-
veelvoudigen het aantal functies en maken het 
vaardigheidsniveau schaalbaar.

• Een antislipwand zorgt voor grip waar nodig.

• Wanden in verschillende hoeken, veel verschillende 
oppervlakken.

D A S H  P A R K O U RD A S H  P A R K O U R



© Lappset Group Ltd. Alle rechten voorbehouden. 

4 5

Visualiteit komt voort 
uit freeruncultuur

Het visuele karakter van DASH Parkour komt van de straat en is versmolten met de moderne, 
geometrische visuele wereld. De vormen en materialen creëren een monumentaal gevoel bij het 
product. Dit geeft het een postapocalyptisch tintje, met zijn verzonken elementen en gebroken 
gekleurde muurschilderingen.

De kleurbasis van het product is gemaakt met een getemperd grijs palet.  Muurschilderingen, 
ontstaan uit en representatief voor freerunning, brengen de visuele wereld tot leven, samen met 
de kleuren die van deze muurschilderingen zijn afgeleid. Elke muurschildering is door freerunning 
geïnspireerd en vertegenwoordigt de meest iconische en bekende elementen ervan. 

• Dame du Lac is het meest bekende en iconische monument binnen de freerunwereld. Het is 
berucht om zijn gevaarlijke maar verleidelijke vormen, en freerunning op het Franse monument 
heeft ervoor gezorgd dat het gesloten is voor publiek. Toch reizen mensen er nog steeds heen 
om er een glimp van op te vangen.

• Worn Shoes toont twee oude schoenen, versleten vooral onder de bal van de voet, wat zeer 
herkenbaar is bij freerunning.

• Parkour Pose toont een abstracte figuur in een typische freerunhouding, omgeven door een 
gebroken urban omgeving.

• Abstract borduurt voort op het oorspronkelijke idee van geometrisch overlappende vormen en 
optische illusies van de DASH Parkour-producten van Lappset.

Onlogische richtingen en gekantelde vormen creëren een speels visueel continuüm en zorgen 
voor een nieuwe reeks activiteiten, omdat ze werken als paden voor je om te volgen en op te 
mikken. Met al deze aspecten zorgvuldig in gedachten komen we uit op een authentiek en levendig 
product dat van nature toepasbaar is in bijna elke soort omgeving en benaderbaar en intuïtief is 
voor gebruikers uit alle doelgroepen.

Het is ook visueel aantrekkelijk voor niet-freerunnende mensen en het zal de lokale gemeenschap 
een grote meerwaarde geven door freerunning dichter bij de lokale gemeenschap te brengen en 
het een onderdeel te maken van de lokale infrastructuur.

THEMA’S EN KLEUREN

• Vier kant-en-klare thema’s: Dame du Lac, Parkour Pose, Worn Shoes, Abstract
• Kleur van het houten frame: RAL 7040
• Kleur van het metalen frame RAL 9022

V  I  S  U  A  L  I  T  E  I  T V I S U A L I T E I T

     Dame du Lac Parkour Pose

     Worn Shoes     Abstract
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K A N T - E N - K L A R E  O P S T E L L I N G E NM A T E R I A A L

1. Antislipoppervlak: triplex bedekt met antislipoppervlak. 
Een gecoat paneel van hoge kwaliteit, ontworpen voor 
intensief gebruik. Zeer goed bestand tegen slijtage en 
verschillende weersomstandigheden. Ecologisch, want 
het minimaliseert het gebruik van kunststof, en eenvoudig 
recyclebaar, in tegenstelling tot beton.

2. Buitenwandafwerking: HPL met print. HPL wordt veel 
gebruikt in openbare buitenruimtes. Goede stootvastheid, 
verbeterde slijtvastheid, chemische weerstand en  
UV-bescherming.

3. Metalen stangen: Alle handgrepen, stangen en 
hangbuizen zijn gemaakt van verzinkte stalen buis met 
een diameter van 42 mm. Voor de oppervlaktebehandeling 
is gekozen voor verzinkt om de beste grip in verschillende 
weersomstandigheden te bieden, de beste levensduur te 
bereiken en slijtage bij intensief gebruik te voorkomen. Het 
gekozen materiaal is robuust genoeg, ook voor intensiever 
gebruik en bij langere buizen.

4. Binnenoppervlakken: HPL met print. HPL wordt veel 
gebruikt in openbare buitenruimtes. Goede stootvastheid, 
verbeterde slijtvastheid, chemische weerstand en  
UV-bescherming.

5. Houten frames: Sterke constructie om het intensieve 
gebruik te doorstaan. Hetzelfde profiel dat robuust is 
gebleken bij Lappset Fitness-producten.

6. Funderingen en bevestiging: Diepe funderingen: met 
thermisch verzinkte constructiestalen voeten; bij sommige 
producten wordt beton gebruikt. Oppervlaktefundering:  
met stalen voeten bevestigd in beton. Robuust en duurzaam 
om de belasting van de sport aan te kunnen. Geen houten 
delen die de grond raken. Bevestiging: Roestvrij of thermisch 
verzinkte stalen schroeven en bouten.

Kant-en-klare opstellingen

Layouts

Het plaatsen van de toestellen in een freerunzone is heel precies werk. De ontwerper moet de 
mogelijkheden van de verschillende gebruikersgroepen kennen. De vooraf ontworpen lay-outs van  
DASH Parkour zijn ontwikkeld voor en door freerunprofessionals. Bij DASH Parkour zijn er twee soorten 
vooraf ontworpen lay-outs: layouts en modules. 

Layouts bestaan uit een kant-en-klaar freerunpark waar je niets aan hoeft toe te voegen. 

081780M 
LAYOUT S1

081781M 
LAYOUT S2

081782M 
LAYOUT S3

081783M 
LAYOUT S4

Materiaal

1. Balansrail: Rail gemaakt van verzinkte stalen pijp: 60 mm 
diameter en 2,4 mm dik. Optimaal voor het balanceren, maar 
niet te dik om aan te hangen bij bewegingen waarbij je 
onder de rail doorgaat.

2. Hangbuizen en handgrepen: Alle handgrepen, stangen 
en hangbuizen zijn gemaakt van verzinkte stalen buis:  
42 mm diameter en 3 mm dik, wat een geschikte afmeting 
is om aan vast te houden. Voor de oppervlaktebehandeling 
is gekozen voor verzinkt om de beste grip in verschillende 
weersomstandigheden te bieden, de beste levensduur te 
bereiken en slijtage bij intensief gebruik te voorkomen. Het 
gekozen materiaal is robuust genoeg, ook voor intensiever 
gebruik en bij lan-gere buizen.

3. Hangtoestellen: toestelframe: Verticale buizen in 
hangtoestellen zijn van gelakte metalen pijp: 76 mm 
diameter en 3 mm dik. Het gebruik van het verticale frame 
is niet zo veeleisend als het gebruik van de hangbuizen. Het 
wordt geschilderd volgens de Lappset Lappcoat-norm en de 
kleur is RAL 9022, parelmoer lichtgrijs.

4. Balken en treden: De body van de balk en treden is 
gemaakt van verzinkte buisconstructies: 120 x 120 x 5 mm. 
Sterke constructies die zonder montage te installeren zijn.
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K A N T - E N - K L A R E  O P L O S S I N G E N

081784M 
LAYOUT M1

081785M 
LAYOUT M2

081786M 
LAYOUT L1

081787M 
LAYOUT L2

Modules zijn betaalbare microlay-outs met alleen toestellen op basis van diverse oefeningen. Met DASH Parkour-
modules kun je unieke en goed geplande freerunparken ontwerpen volgens de norm. Dat doe je door twee of 
meer modules samen te plaatsen met een eenvoudige set regels.

Modules

081760M 
MODULE 1: 
VAULT & JUMP

081761M 
MODULE 2: 
BALANCE & FOOTPLACEMENT

081762M 
MODULE 3: 
VAULT & PRECISION

M O D U L E S

081763M 
MODULE 4: 
CAT LEAP & UNDERBAR

081764M 
MODULE 5: 
UNDERBAR & PRECISION

081765M 
MODULE 6: 
HANGING & CAT LEAP

081766M
MODULE 7: 
TIC TAC & CAT LEAP

081767M 
MODULE 8: 
HANGING & WALL RUN
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P R O D U C T E N 

Producten 

DEX STEP
081700M

DEX LANDING
081701M

DEX BOX
081702M

DEX BEAM
081703M

RAIL LINE
081710M

RAIL CORNER LOW
081711M

RAIL CORNER HIGH
081712M

RAIL SQUARE
081713M

VAULT S
081720M

VAULT M
081721M

VAULT L
081722M

VAULT LU
081726M

VAULT LX
081723M

VAULT LXU
081727M

VAULT SQUARE U
081728M

VAULT SQUARE
081724M

BASE S
081730M

BASE M
081731M

BASE L
081732M

BASE FRAME
081733M

Het ontwerp van 
DASH Parkour is 
gepatenteerd.

P R O D U C T E N

BASE DOUBLE S1
081735M

BASE DOUBLE S2
081736M

BASE DOUBLE M
081737M

BASE DOUBLE L
081738M

BLOCK S
081740M

BLOCK M
081741M

BLOCK DOUBLE S
081743M

BLOCK DOUBLE M
081744M

BLOCK TRIPLE
081745M

CAGE S
081750M

CAGE M
081751M

CAGE L
081752M

BASE PILE
081734M

Let op! De producten zijn niet op schaal.



V01 

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.
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