Kul i vatten

Läs mer om Aquaglides
generösa garanti på
hemsidan.
www.aquaglide.net

Kul i vatten
Passion

Det ska vara enkelt att ha roligt. Aquaglide® -produkterna är utformade
så att allt du ska tänka på är att ha kul.

Design

Tack vare att så många kunder har efterlyst tuffare produkter har vi haft
en spännande och rolig tid där vi har utvecklat vår nya ADVENTUREserie. Många har efterlyst en hinderbana med större utmaningar,
”challenge track and circuit”, och nu är den klar.

Test

Varje produkt överträffar amerikansk och EU-standard för
produktsäkerhet och varje enhet i banan har utsatts för rigorösa
laboratorie- och fälttester.
Vi har uppnått högsta möjliga standard i branschen och produkterna
uppfyller kraven för CPSIA och DIN EN 15649

Tillverkning

Vi tar inga genvägar. Vi eftersträvar att kontinuerligt höja standarden
på våra produkter. Det är orsaken att Aquaglide återfinns över hela
världen hos återförsäljare som förstår vilken skillnad hög standard
innebär.
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Service

Vår styrka är personalen bakom Aquaglide® . Personal, återförsäljare och distributörer är
inte bara engagerade utan också mycket kunniga om våra produkter. Vi strävar hela tiden
efter att ge bästa möjliga service och support till våra kunder.

Platinum…en högre standard
Vårt Platinum-sortiment har tagits fram speciellt för en kundgrupp med högre krav
på hållbarhet. Det kan vara viktigt t ex i offentliga simhallar, på campingplatser, i
turistområden och i andra större verksamheter där produkterna utsätts för ett extra hårt
slitage. Platinum-sortimentet har genomgått en extra noggrann testning med tanke
på säkerhet och långsiktig hållharhet. Flera produkter i sortimentet har förstärkts
ytterligare.

ADVENTURE-serien är utvalda hinderbanor ur Aquaglide®
Platinum ™ -sortimentet, avsedda för bassänger
och strandnära vatten. En komplett lista över
produkterna finns på vår hemsida
www.Aquaglide.net
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ADVENTURE-SERIEN

När det gäller innovationer för vattenparker har produkter i Aquaglides Platinum-sortiment revolutionerat marknaden alltsedan introduktionen 2008. Campingplatser och
turistområden över hela världen har blivit våra förespråkare och samarbetspartners. På
Aquaglide arbetar vi ständigt med att utbyta erfarenheter och ha en dialog med våra
kunder, detta så att vi kan växa och utveckla gemensamt. Vi hade kunder som frågade
efter ett nytänkande när det gällde en hinderbana för grunt vatten. Efter 18 månaders intensivt arbete med produktutveckling och tester är vi nöjda. Nu presenterar vi
Adventure-serien, en del av Platinum-sortimentet, hinderbanor för bassänger och
strandnärt vatten.

Kreativ fri lek

Ett genomgående tema för alla Aquaglide® -produkter är att de är framtagna för att inspirera till fri lek. Deltagarna är sysselsatta med att leka och roa sig självständigt och därför
behövs färre personal för att aktivera dem. Särskilt tydligt blir detta i Adventure-serien, där
varje enhet har flera funktioner och erbjuder deltagaren olika sätt att ta sig vidare. Färre
personal för aktivering ska inte innebära färre personal för säkerhet och övervakning. Det
är viktigt att ingen lämnas utan övervakning i eller runt omkring vatten.

Lätt ombord

Den extra låga avsatsen SwimStepXL ™ är en viktig och utmärkande del på Adventureserien. Den gör det enkelt att gå ombord från vattnet oavsett var man befinner sig utmed
hinderbanan, alltså inte bara vid startenheten. Andra fördelar är också att deltagarna kan
enkelt och säkert stiga av eller bara välja att leka på den eller de moduler som ger den
största utmaningen.

Djupprofil

Detta är en begränsande faktor. Detta är viktigt att observera vattendjupet för en installation.
Många bassänger och strandnärt vatten har helt enkelt inte tillräckligt vattendjup för att kunna
hysa stora, glamorösa projekt. Vi har därför sett till att varje enskild modul i Adventure-serien erbjuder mycket roligt oavsett om den är liten eller stor. Varje Track & Circuit-paket från Aquaglide®
har en djupprofil som bör följas.

Modular

Begränsningarna ligger i din fantasi… hinderbanorna kan utformas på många bra sätt. Vårt
Interloc ™ System gör det möjligt att sammanfoga alla moduler i Adventure-serien, precis som i
övriga Platinum ™-sortimentet. Detta innebär t.ex. att nuvarande kunder kan förändra befintliga
hinderbanor Samtidigt kan t.ex. kunder som har produkter för djupt vatten i Adventure-serien
sätta samman dem med enheter från vår Resort-serie (turistområdes-serie).

Quick

Den tid det tar att sätta ihop och montera ner din hinderbana är också viktig. Vi har därför tagit
framPlatinum ™ QuickStraps , för att göra installationen lätt som en plätt. Inget mer krångel med
slitna kardborreband. Dessutom är flera moduler utrustade med handtag för att man snabbt
och enkelt ska kunna ta hand om dem på poolkanten eller stranden. Större moduler har utrustats med separata luftkammare så att de delvis kan tömmas på luft och därför lättare staplas på
varandra . Små viktiga detaljer som underlättar vid installation, förvaring och nedmontering.

FOXTROT™
RUNWAY ™ 10
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VISTA™

ZULU™

DELTA™

SIERRA™

TANGO™
SWIMSTEP XL™

DELTA™
Mått L 305cm x B 198cm x H 41m
Minst vattendjup 1.20m
Artikel 2211005
Förpackningsstorlek
44cm x 25cm x 70cm , vikt 21,3kg
FOXTROT™
Mått L 610cm x B 198cm x H 48cm
Minst vattendjup 1.20m
Artikel 2211006
Förpackningsstorlek
58cm x 25cm x 71cm , vikt 24,5kg

TANGO™
Mått L 198cm x B 198cm x H 41cm
Minst vattendjup1.20m
Artikel 2211004
Förpackningsstorlek
51cm x 66cm x 22cm , vikt 15kg
SWIMSTEP XL™
Mått L 152cm x B 198cm x H 15cm
Minst vattendjup 1.20m
Artikel 2211003
Förpackningsstorlek
46cm x 51cm x 25cm, vikt 15,4kg

ZULU™
Mått L 343cm x B 198cm x H 152cm
Minst vattendjup 1.73m
Artikel 2211009
Förpackningsstorlek
74cm x 67cm x 37cm, vikt 32,2kg
SIERRA™
Mått L 305cm x B 244cm x H 112cm
Minst vattendjup 1.45m
Artikel 2211007
Förpackningsstorlek
90cm x 69cm x 34cm, vikt 44,9kg

RUNWAY™ 10
Mått L 305cm x B 152cm x H 15cm
Minst vattendjup 1.20m
Artikel 2211017
Förpackningsstorlek
66cm x 52cm x 32cm, vikt 17,9kg
VISTA™
Mått L 305cm x B 198cm x H 147cm
Minst vattendjup 1.65m
Artikel 2211008
Förpackningsstorlek
90cm x 69cm x 40cm, vikt 52,2kg
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CHALLENGE TRACK 1
Hinderbanornas Ironman! Banan har en kapacitet för 29 personer
och är avsedd för en 25 m-bassäng med djupdel (ökande djup
enl bild). Att gå ombord är enkelt tack vare den extra låga avsatsen SwimStep ™ XL. Vem vill inte hoppa och studsa på spännande
TANGO ™ ! På nästa, SIERRA ™, är valmöjligheterna många; klättra,
balansera, gunga eller stänka vatten. Inuti finns ett golv av nät som
bildar två stänkzoner. På VISTA ™ erbjuds deltagarna nya utmaningar; utforska de inre passagerna eller klättra runt högst upp. Banans
sista utmaning är ZULU ™ vattenrutschbanan. Här får deltagarna
kämpa sig upp för den höga stegen, utformat som en klättervägg,
och därefter rutschkana ner i vattnet.

ZULU™
VISTA™
SIERRA™

Item 2211010
Längd ~16.8m
Max kapacitet ~ 29 deltagare ( samtidigt )

TANGO™

1.2m
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1.45m

1.65m

1.73m

CHALLENGE TRACK 2
En annan variant på hinderbanan för en 25 m-bassäng
men med en delvis grundare del (se bild), är Challenge
Track 2. För maximalt 27 deltagare på en gång. Den extra
låga avsatsen SwimStep ™ XL gör det enkelt att gå ombord antingen i början eller längs med hela hinderbanan.
På TANGO ™ kan man hoppa, studsa eller bara krypa
omkring och på nästa modul DELTA ™ är det fritt fram att
stänka och skvätta av hjärtans lust. SIERRA ™ erbjuder lite
mer utmaning genom sina många valmöjligheter: klättra,
balansera, gunga eller skvätta vatten. I botten på SIERRA ™
finns ett nätgolv som bildar två stänkzoner. Avslutningen,
ZULU ™ , är klimax på en spännande hinderbana, med en
stege utformad som en klättervägg och så den spännande
vattenrutschbanan ner i vattnet.
Item 2211011
Längd 16.8m
Max kapacitet ~ 27 deltagare ( samtidigt )

ZULU™

SIERRA™

DELTA™

TANGO™

1.2m

1.2m

1.45m

1.73m
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CHALLENGE TRACK 3
Trots sin låga vattenprofil är FOXTROT ™ en publikfavorit.
Dels kan den användas som en utmanande balansbom, dels
i man-mot-man-kampen om vem som kan hålla sig kvar på
bommen längst. Även denna hinderbana är designad för en
25 m-bassäng men med en stor grund del (se bild). 21 deltagare kan vistas på banan samtidigt. Den extra låga avsatsen SwimStep ™ XL gör det enkelt att gå ombord antingen i
början eller längs med hela hinderbanan. Väl uppe på Foxtrot
™ finns inga garantier att klara sig torr till nästa modul, risken
att plumsa i är överhängande. SIERRA ™ erbjuder många
valmöjligheter; klättra, balansera, gunga eller stänka vatten. I
botten på SIERRA ™ finns ett nätgolv som bildar två stänkzoner. Avslutningen ZULU ™ är klimax på en spännande hinderbana med en stege utformad som en klättervägg och så den
spännande vattenrutschbanan ner i vattnet.
Item 2211012
Längd ~16.8m
Max kapacitet ~ 21 deltagare ( samtidigt )
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ZULU™
SIERRA™
FOXTROT™

1.2m

57in
1.45m
(1.45m)

1.73m

CHALLENGE CIRCUIT 1
En cirkelformad bana som är anpassad efter större
utrymmen, t.ex. en 50 m-bassäng eller i strandnära vatten,
sjö eller hav. Vi lovar att den kommer att glädja många.
Detta är en beprövad bana som har plats för up till 60
deltagare samtidigt. Den extra låga
avsatsen SwimStep ™ XL gör det möjligt att hoppa på
överallt längs med banan. Det stora utbud som TANGO ™,
DELTA ™, Vista ™ , FOXTROT ™ SIERRA ™ och
RUNWAY ™ kan hålla deltagarna sysselsatta i timmar.
Item 2211016
Storlek ~Längd 12.8m X ~Bredd 9.8m
Max kapacitet ~ 62 deltagare ( samtidigt )

1.2m

57in
1.65m
(1.45m)

1.2m

VISTA™
FOXTROT™

DELTA™

SIERRA™

1.2m

57in
1.45m
(1.45m)

TANGO™

1.73m
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CHALLENGE TRACK 4
Item 2211013
Längd ~14.0m
Max kapacitet ~ 14 deltagare ( samtidigt )

CHALLENGE TRACK 5
Item 2211014
Längd ~ 9.4m
Max kapacitet ~ 10 deltagare ( samtidigt )

CHALLENGE TRACK 6
Item 2211015
Längd ~ 9.2m
Max kapacitet ~ 12 deltagare ( samtidigt )
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Kul i vatten
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ADVENTURE SERIEN

Zulu™

Vista™

Tango™

Delta™

Swimstep XL™
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Sierra™

Foxtrot™

Runway 10™

PUMPAR & FÖRTÖJNING
Aquaglide erbjuder ett komplett sortiment av förankrings
och förtöjningssystem. Om du är osäker , rekommenderar
vi att alltid använda en kunnig person för installation av
förankrade delar.
PLATINUM™ SWIM BUOY SET
Enkla stabila förtöjningssystem för Platinum™ delar.
Säljes i 3-delar.
Mått L 3m x 220mm Rostfri ögla/knäppe
Artikel 2211026

230v PLATINUM™ PUMP
Pump för att pumpa upp och ner
vattensport och Platinum™ delar.
Enkel mycket kraftfull 230v elektrisk
pump
Specsifikationer 230vAC -11.0 psi max
Artikel 2211092

220v TURBO PUMP
Pump för att pumpa upp och ner
vattensport och Platinum™ delar.
Enkel mycket kraftfull 220v elektrisk
pump
Specsifikationer 220vAC -2.8 psi max
Artikel 2211019
12v TURBO PUMP
Pump för att pumpa upp och ner vattensport och
Platinum™ delar. Enkel mycket kraftfull 12v elektrisk
pump
Specsifikationer 12vDC -2.4 psi max
Artikel 2211093

3 METER HORISONTELL FÖRANKRING - (såld i par)
för bassäng, innehållande 2 stycken 3 meters elastiska
och starka förtöjnings rep.
Specsifikationer 3m L PE Bungee, rostfri karbinhake,
flotör. Tål upp till 1360 kg belastning.
Artikel 2212014
2 METER VERTIKAL FÖRTÖJNINGSLINA - (ENKEL)
För vertikal förtöjning i bassäng eller strandnärt vatten.
Linan är elastisk och stark.
Specsifikationer 2m L PE Bungee, rostfri karbinhake,
flotör.

FÖRANKRINGSPÅSE MED LINA
För tillfällig förankring eller förankring under
en kortare period. Ett enkelt komplett sätt
för förankring.
Specsifikationer 1000d Nylonpåse, Nylonlina 6 meter, 2 Rostfria karbinhakar.
Tål upp till 340 kg belastning.
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Vad gör Aquaglide® till ett bättre val?
Vi förstår att det är ett stort steg att ta, när man bestämmer sig för att köpa
en attraktion som närmast hör hemma i vattenparker. Här är några viktiga
saker att tänka på före beslut:
KVALITET För det första arbetar vi ständigt med att in i minsta detalj
förbättra våra produkter utifrån den återkoppling vi får från våra kunder. Vi
arbetar direkt med materialleverantörer för att få fram exakt rätt material
för varje produkt. Sedan står den bästa utrustningen och den mest erfarna
arbetskraften till vårt förfogande. Slutligen testas varje del noggrant innan
den lämnar fabriken.
Material av bästa kvalitet är grundvalen i vår
konstruktion – Duratex är det överlägset bästa materialvalet
för kommersiella vattenparker. Aquaglide är enda varumärket som
samarbetar med en råvaruleverantör för att plocka fram sitt eget exklusiva
material. Vår förstärkta PVC-väv har bättre elasticitet och överlägsen
vidhäftningsförmåga, vilket är en garanti för bästa konstruktion och
pålitlighet.

Läs mer om Aquaglides
generösa garanti på
hemsidan.
www.aquaglide.net

INTYG Varje ny produkt undergår noggranna laboratorie- och fälttester för att
säkerställa att den motsvarar och överträffar rådande standard för produktsäkerhet.
Våra produkter är certifierade av tredje-part för att tillmötesgå kraven enligt CPSIA
och EN 15649, högsta möjliga standard inom branschen.
SERVICE Vår personal och våra återförsäljare har ett stort engagemang och djupa
kunskaper om våra produkter. Vi ser det som vår uppgift att hela tiden leverera bästa
service och stöd för våra kunder.
FÖRTROENDE På Aquaglide® bygger vi inte bara produkter utan även förtroende.
Det innebär en fortgående process med långsiktigt samarbete med alla i kedjan från
tillverkare av material till alla i produktionen samt återförsäljare och naturligtvis
ni, våra kunder. Vad innebär detta för er? Jo, när ni bestämmer er för att köpa
en produkt från Aquaglide® , så kan ni vara säkra på att få det bästa
inom alla områden: nyskapande design, säkerhet, kvalitet och
service. Garanterat!

Alla sömmar är svetsade minst två gånger för att
garantera maximal tillförlitlighet . Sömmarna är alltid
den svaga punkten i konstruktionen. Det är därför som produkter från
Aquaglide alltid är svetsade minst två gånger. Våra handtag, D ringar och
bottenplatta är fastsvetsade och inte limmade som hos konkurrenterna.

D-Ringar är hållbart
fastsvetsade med
senaste RF-teknik

Avsmalnande
dubbel yttersöm

Svetsad söm på
insidan
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Svetsad söm
på utsidan

Handtagen
är hållbart
fastsvetsade med
senast RF-teknik

RESORT RANGE

FREEFALL™ SUPREME
Artikel 2211080
L 635cm x B 274cm x H 292cm

AXIS™
Artikel 2211075
L 370cm x B 235cm x H 155cm

ROCKIT™ JR
Artikel 2211074
L 290cm x B 290cm x H 110cm
ROCKIT™
Artikel 2211082
L 396cm x W 396cm x H 168cm

SUPERTRAMP™ 14
Artikel 2211055
L 427cm x H 76cm (305cm hoppyta)
SUPERTRAMP™ 17
Artikel 2211056
L 518cm x H 91cm (389cm hoppyta)
SUPERTRAMP™ 23
Artikel 2211057
L 686cm x H 95cm (526cm hoppyta)

FIESTA™
Artikel 2211070
L 305cm x B 267cm x H 32cm

SUMMIT™ EXPRESS
Artikel 2211083
L 909cm x B 274cm x H 197cm

REBOUND™ 12
Artikel 2211047
L 368cm x H 79cm
REBOUND™ 16
Artikel 2211049
L 488cm x H 91cm
REBOUND™ 20
Artikel 2211051
L 599cm x H 98cm

INVERSIBLE™
Artikel 2211069
L 396m x B 366cm x H 55cm

FREEFALL™ EXTREME
Artikel 2211084
L 635cm x B 274cm x H 292cm

SWIMSTEP™
Artikel 2211065
L 142cm x B 107cm x
H 20cm

i-LOG™
Artikel 2211061
L 305cm x B 48cm x
H 48cm

ESCALADE™ 2m
Artikel 2211071
L 148cm x B 155cm x H 185cm
ESCALADE™ 3m
Artikel 2211072
L 155cm x B 155cm x H 250cm
ESCALADE™ 4m
Artikel 2211073
L 152cm x B 155cm x H 360cm

ESCALADE™ SUMMIT
Artikel 2211086
L 70cm x B 140cm x H
365cm

SUPERTRAMP™ 35
Artikel 2211088
L 1065cm x B 581cm x H 42cm

JUNGLE JOE™ 2
Artikel 2211085
L 658cm x B 547cm x H 376cm

AIRPORT™ PLATINUM
Artikel 2211033
L 236cm x B 232cm x
H 25cm

FREEFALL™ 6
Artikel 2211064
L 406cm x B 244cm x H 183cm

RUNWAY™ 10
Artikel 2211017
L 305cm x B 157cm x H 10cm)
RUNWAY™ 20
Artikel 2211067
L 604cm x B 157cm x H 10cm

METRO™ 3
Artikel 2212001
L 295cm x B 79cm x H 63.5cm
METRO™ 5
Artikel 2212002
L 391cm x B 125cm x H 69cm
METRO™ 6
Artikel 2212003
L 439cm x B 125cm x H 69cm

BRAVO™
Artikel 2212000
L 340m x B 340cm x H 71cm

SUPERVOLLEY™
Artikel 2211087
L 800cm x B 513cm x H 209cm

JUNGLE JIM™
Artikel 2211063
L 287cm x B 264cm x H 206cm

REVOLUTION™
Artikel 2211081
L 396cm x B 396cm x H 168cm

SPLASHMAT™
Artikel 2211068
L 549cm x B 150cm x H 8cm

PLUNGE SLIDE
Artikel 2211062
L 201cm x B 165cm x H
135cm

BLAST II™ w/Wedgie
Artikel 2211060
L 366cm x B 165cm x H 91cm

REBOUND™ SLIDE 12 & 16
Artikel 2211052
L 218cm x B 51cm x H 137cm,
Artikel 2211053
L 239cm x B 51cm x H 147cm

OCEAN POOL
Artikel 2211045
L 305cm x B 157cm x H 10cm
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RUNWAY™
Halkbanan, eller Runway, är en viktig del och en fantastisk rolig detalj när du skapar
din vattenlekplats.
Med sin låga höjd är den enkel att komma upp på. Barnen kan gå, springa, halka,
glida fram, hoppa groda eller gå skottskärra längs den stabila banan.
Den kan vara en del av en hinderbana eller användas som den är. För att skapa en
hinderbana är det bara att ansluta Platimum delar, i båda ändarna, med hjälp av det
enkla Interloc-systemet.
Kvaliten är utomordentlig och vi har använt oss av ett beprövat material, ett tekniskt
avancerat “drop-stygn”, nedsänkt sömnad som är otroligt slitstarkt och mycket tåligt,
som sedan 15 år använts ibland annat i golven på uppblåsbara båtar, en stark konstruktion, fast med lägre vikt och mer kompakt.
Halkbanan finns i två längder, antingen 10 (ca 3 meter) eller 20 (ca 6 meter) fot.
10-banan är för upp till 6 personer samtidigt och 20-banan för 8.
RUNWAY 10™
Platimum™ halkbana cirka 3 meter (10 fot).
Mått: L 305 cm x B 157 cm x H 10 cm
Artikel: 2211017
Förpackningsstorlek:
L 66 cm x B 32 cm x H 52 cm, 25,9 kg
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Runway20™

RUNWAY 20™
Platimum™ halkbana cirka 6 meter (20 fot)
Mått: L 604 cm x B 157 cm x H 10 cm
Artikel: 2211067
Förpackningsstorlek:
L 67 cm x B 57 cm x H 58 cm, 50,5 kg

Runway10™

Vårt stabila golv bättrar balansen.

SPLASHMAT™
Så kul!
Vår vingliga flotte Splashmat™ är hal, vinglig och flexibel och
kan lätt kopplas ihop i ena änden med andra Platinum delar.
Vingliga mattan kan också användas som den är. Denna flotte
är gjord för upp till 8 användare på en gång. Den låga höjden
gör det enkelt att komma ombord och extra enkelt att skvätta
mycket.
Kvaliteten är mycket bra då ett tekniskt avancerat “drop-stygn”,
nedsänkt sömnad som är otroligt slitstarkt och tåligt har använts.
SPLASHMAT™
Användbar Platinum™ flotte eller matta.
Mått: L 549 cm x B 152 cm x H 5 cm
Artikel: 2211068
Förpackningsstorlek:
L 55 cm x B 40 cm x H 39 cm, 22,3 kg
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ROCKIT™
Raketen, eller Rockit™, ger oändliga möjligheter för att skapa
laganda och kreativ lektid.
Den runda vattenraketen för upp till 8 personer samtidigt, men
skoj redan för 2. Den har en mångsidig användning och är rolig
för gammal som ung, stor som liten. Den kan rullas och gungas
och här är det extra kul att arbeta tillsammans i ett lag.
ROCKIT™
Den runda Platinum™ raketen för upp till 8 personer.
Mått: L 427 cm x B 427 cm x H 168 cm
Artikel: 2211082
Förpackningsstorlek:
L 97 cm x B 76 cm x H 43 cm, 52,3 kg
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REVOLUTION™
Uppror, eller Revolution™, är mycket av allt…. både raket och
rutschbana på en gång!
När den inte gungar för fullt kan du ge dig på att klättra upp på
toppen. Då ska Uppror vara vänd med rutschen uppåt. Här finns
då tre tuffa vägar att ta sig upp, varav en vertikal. Nedgången är
spännande på den extra breda rutschbanan.
När det är dags för lite annat äventyr, vänd då på Uppror, så att
raketen är uppåtvänd. Här ställs lagarbetet på prov och erbjuder
timmar av skoj och skratt. Uppror kan användas av upp till 10
personer samtidigt.
REVOLUTION™
Uppror Platinum™ -serien är giganten som kan användas både som
en jätte gungbräda och rutschkana.
Specifications: L 503 cm x B 244 cm x H 183 cm
Artikel: 2211081
Förpackningsstorlek:
L 100 cm x B 60 cm x H 58 cm, 75,9 kg

Slide mode
Rocker mode
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www.Aquaglide.net
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