Internationale design prijs voor innovatieve waterspeelplaats
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Vortex Aquatic Structuren International, fabrikant in waterspeelplaatsen, heeft de Grand Prix du Design Award
gewonnen met de Water Journey™, een interactief speeltoestel dat bestemd is voor kinderen van alle leeftijden.
De speelplaats geeft de watersystemen van de natuur weer en biedt zowel een interactieve ervaring voor
kinderen als een ontmoetingsplaats voor ouders.

Water Journey ™ biedt landschapsarchitecten en ontwerpers nieuwe mogelijkheden om speelplaatsen te
creëren voor diverse doelgroepen tegelijkertijd. De waterspeeltuin is verdeeld in vier onderdelen; een labyrint,
Jet Dance, The Race en Tide Pool en is ontworpen om kinderen van alle leeftijden fysiek, intellectueel,
emotioneel en sociaal te stimuleren om te leren door te doen en te spelen. Beleving en educatie De
beweegbare hendels, waterpoorten en pompen zorgen voor een spannende kettingreactie van water effecten.
De waterspeelplaats speelt zo in op de beleving van kinderen, stimuleert teamwork en leert kinderen wat de
relatie is tussen oorzaak en gevolg. Water Journey kan op maat samengesteld worden zodat het de
speelplaats overal te realiseren is. Hoge kwaliteit De jury was vooral te spreken over de hoge kwaliteit van het
ontwerp en de aandacht voor esthetische details. Winnaars van de Grand Prix du Design nemen hun prijs in
ontvangst tijdens het jaarlijkse gala en zijn daarnaast te zien in een speciale editie van het tijdschrift
'Interieurs'. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën voor unieke oplossingen die aanmoedigt om de
verbeelding van onze klanten en gebruikers te ontwikkelen," zei Vortex President en CEO, Stephen Hamelin.
"Het is een eer dat Water Journey ™ de award gewonnen heeft en we zullen blijven innoveren op het gebied van
waterspeelplaatsen." Water Journey is ontworpen door ontwerpbureaus Dikini en Daily Tous les Jours en
wordt aangeboden door Vortex. Grote projecten worden vanuit het hoofdkantoor van Vortex in Canada
begeleidt. Lokale projecten in Europa worden begeleid vanuit Engeland, Frankrijk, Spanje, Polen en
Denemarken. Meer informatie: www.vortex-intl.com
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