
Wall-Holla
Ruimtebesparende, verticale 
urban speel- en sportplek



Wall-Holla — de urban, verticale 
en ruimtebesparende speel- en 
sportplek — is een ideale oplossing 
voor omgevingen die niet de ruimte 
hebben voor het grote oppervlak van 
een traditionele speeltuin.

Wall-Holla biedt een 
verbazingwekkende hoeveelheid 
capaciteit doordat er 21-42 kinderen 
tegelijkertijd op kunnen spelen, terwijl 
hij slechts 50-100 m2 ruimte in beslag 
neemt.

Een echte blikvanger

De hoge en transparante constructie 
zorgt voor een hoop speelplezier en 
enthousiasme. Daarmee is Wall-Holla 
een constant veranderend kunstwerk 
en een perfect ontmoetingspunt in 
verschillende omgevingen.

Spannend maar veilig

Wall-Holla is geschikt voor een brede 
leeftijdsgroep. Door de volledig 
transparante constructie kunnen 
ouders hun kinderen altijd in de gaten 
houden.

Wall-Holla voldoet aan de Europese 
veiligheidsnorm voor speeltoestellen 
EN 1176.

Verticaal avontuur in 
een beperkte ruimte
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De Wall-Holla kan in je favoriete 
kleurencombinatie, passend bij het 
kleurenthema van jouw locatie, 
worden vormgegeven.
Uiteraard kun je de gewenste grootte 
en uitrusting kiezen uit ons enorme 
aanbod aan Wall-Holla’s.

De speelplek kan worden 
opgewaardeerd met glijbanen, 
brandweerpalen, hydraulische 
dropzones (waar de speler met een 
licht draaiende beweging langzaam 
naar beneden zweeft) en andere 
individuele extra’s.

Diverse mogelijkheden 
voor maatwerk

Het EPDM-
oppervlak van de 

golfvormige banden is 
geschikt om te spelen, te 

zitten en te klimmen. 

Op 
bepaalde plekken 

bevinden zich openingen  
om doorheen te klimmen, 

zodat kinderen de speelplek 
kunnen verlaten of  

betreden.

Met de klimgrepen 
kun je verticaal en 

horizontaal langs de 
buitenwand klimmen.
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7 modules: zo’n 8,3 meter lang.
Veiligheidsgebied: 11.080 x 5180 (52,4 m²)
Capaciteit: 21 personen

10 modules: zo’n 11,5 meter lang.
Veiligheidsgebied: 14.558 x 8114 (80,2 m²)
Capaciteit: 30 personen

14 modules: zo’n 16,2 meter lang.
Veiligheidsgebied: 19.160 x 6241 (92,5 m²)
Capaciteit: 42 personen

Wall-Holla is de perfecte oplossing 
wanneer de ruimte beperkt is, maar  
veel speelcapaciteit nodig is

76



Wall-Holla combineert spannende speelfuncties in een compact pakket.

Multifunctionele speelplek

DROPZONE - SPANNENDE LIFT! 

Klimnetten

Klimwand met 
klimgrepen

Glijbaan

Brandweerpalen

Openingen 
voor betreden 

of verlaten
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Wall-Holla producten

Module 7:

Module 10:

Module 13:

Module 14:

400107 WALL-HOLLA 7M 400107ES  WALL-HOLLA 7M 
MET EXTERNE GLIJBAAN

400107IS WALL-HOLLA 7M 
MET INTERNE  GLIJBAAN

400110 WALL-HOLLA 10M 400110ES WALL-HOLLA 10M 
MET EXTERNE GLIJBAAN

400110IS WALL-HOLLA 10M 
MET INTERNE  GLIJBAAN

400113G WALL-HOLLA 13M 
MET GOAL

400114 WALL-HOLLA 14M 400114ES WALL-HOLLA 14M
MET EXTERNE GLIJBAAN

400114IS WALL-HOLLA 14M 
MET INTERNE  GLIJBAAN 1110



Kleur en aanpassingen kiezen
De Wall-Holla biedt verschillende mogelijkheden voor maatwerk.
Het frame is verkrijgbaar in drie maten: 7, 10 en 14 meter lang, 
met interne of externe glijbaan en ook met een goal in het midden.

A) Model

Standaard, 7, 10 of 14 modules. Interne glijbaan, 7, 10 of 14 modules. Externe glijbaan, 7, 10 of 14 modules. Met goal, 10 modules.

B) Kleur

1. Kleur van het metalen buitenframe. 
Standaardkleur: Gris Sáble 150 grijs 
Aangepast: elke RAL-kleur

2. Kleur van de metalen onderdelen 
van het platform, de klimgrepen en 
de brandweerpalen. 
Standaardkleur: RAL2009 oranje 
Aangepast: elke RAL-kleur

3. Kleur van het EPDM-oppervlak van het 
platform. 
Standaardkleur: Berlin grey
Aangepast: blauw, donkergrijs, groen, rood

Overige kleuren:
 
Touwen: zwart
Glijbaan: roestvrij staal

KIES KLEUREN DIE PASSEN BIJ DE LOCATIE OF HET THEMA!
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Materialen zijn duurzaam en gemakkelijk 
te onderhouden

Stalen constructie:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Gaasschermen:
Op zware belasting berekend 
gelast gaas, thermisch verzinkt en 
gepoedercoat

Dakgaas:
Op zware belasting berekend 
gelast gaas, thermisch verzinkt en 
gepoedercoat

Platformbekleding:
4 mm voorgeperste EPDM-mat

Platformen:
Staalconstructie, spuitverzinkt en 
dubbel gepoedercoat

Netconstructie:
7-strengs touwen met polyferro, 
Ø 16 mm dik

Optionele glijbaan:
Glasparelgestraalde roestvrijstalen 
buisglijbaan

Klimgrepen:
Epoxygegoten klimgrepen, gerangschikt 
volgens de Fontainebleau-klimschaal
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Inspiratie



In 2012 werd in Frankrijk in het 
Musée du Jouet de eerste Wall-Holla 
geplaatst.

Het kleurthema en de locatie van  
de speelconstructie passen perfect bij 
de omgeving.

Eerste Wall-Holla in 
Frankrijk, Musée du Jouet,
Moirans en Montagne
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Musée du Jouet,
Moirans en Montagne
Frankrijk



‘s Werelds grootste Wall-Holla werd in 2013 speciaal ontworpen voor het recreatiepark Ketteler Hof in Duitsland.
Het recreatiepark Ketteler Hof is een familiebedrijf. De klant was op zoek naar iets anders, en samen verzonnen we 
een oplossing op maat, inclusief een 36 meter brede Wall-Holla met drie dropzones voor het recreatiepark.

Grootste Wall-Holla 
ter wereld, recreatiepark 
Ketteler Hof, Haltern am 
See, Duitsland

Wall-Holla is 
verkrijgbaar in jouw 

favoriete kleurcombinatie,
passend bij het kleurthema 

van je locatie.
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Recreatiepark Ketteler Hof

Dropzone: 
langzaam dalende 
en roterende lift.
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Op maat gemaakte 
Wall-Holla ‘Steen en hout’ 
in Hemsbach in Duitsland

Via de ronde gaten 
in het oppervlak klim 
je naar boven of naar 

beneden.
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Spain

De verticale 
constructie brengt 

verschillende functies samen 
die verschillende leeftijds- 
groepen aanspreken, zoals 
loungeruimtes, glijbanen, 

een kruipdoolhof en 
een klimwand.
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Nederland

Het oppervlak 
verandert, waar nodig, in 

touwgaas of eenvoudigweg 
een open raster om een 

dynamische ruimte binnen 
het bouwwerk 

te creëren.
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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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