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Varioplay is dé leverancier en expert op het gebied van zwembadinrichting, speelelementen voor in het 
zwembad en waterglijbanen. Varioplay is onderdeel van de Variopool Group, waardoor wij een zo compleet 
mogelijk pakket kunnen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan mobiele tribunes, douchepalen, spray parks, 
interactieve speelelementen, waterglijbanen en wedstrijdstartblokken.

ALLES IS MOGELIJK BIJ VARIOPLAY

Wij laten zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden op een zorgeloze, toegankelijke en speelse manier te laten 
genieten van water. Op de rest van onze website kunt u ontdekken wat wij op het gebied van zwembadinrichting 
te bieden hebben. Uiteraard kunt u contact opnemen door ons een e-mail te sturen via info@varioplay.nl, door 
te bellen naar +31 226 333 000 of u kunt het contactformulier invullen.

Varioplay B.V. levert vele speelelementen zoals, waterspeeltafels, drijfelementen en vele speeltoestellen via 
onze leverancier Empex. Bekijk hieronder een aantal van de mogelijkheden of neem contact met ons op. Want 
ieder idee is te realiseren!

PRODUCT OMSCHRIJVING

Nieuw bij Varioplay zijn de grote, interactieve waterparken en sprayparken. Varioplay levert deze elementen 
via de vaste leverancier Empex. De waterparken zijn eenvoudig en snel te installeren zonder ingesloten ankers 
of ingewikkelde materialen. De producten zijn gemaakt van plastic, waardoor er een levenslange garantie kan 
worden geboden. Zodoende heeft u weinig tot geen last van roest of corrosie.

Er zijn talloze mogelijkheden met de producten van Empex en het aanbod is divers. Van glijbanen in verschillende 
vormen en soorten van waterpistolen tot interactieve waterdraaimolens. U kunt het zo gek niet bedenken of 
het is te leveren. Grote speelparadijzen voor kinderen, waar zij hun ogen uit zullen kijken.
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Waarom zou u kiezen voor Varioplay voor uw zwembadinrichting, speelelementen of waterglijbaan? 
Ten eerste zijn de mogelijkheden bij ons eindeloos. Wij kunnen in combinatie met de Variopool Group 
spectaculaire speelparadijzen en waterpretparken realiseren. Ook kunnen er losse elementen voor in 
zwembadcomplexen worden geïnstalleerd, zoals een glijbaan, een RVS trap of de wedstrijdlijnen van uw 
competitiezwembad. Wij verzorgen alle producten die uw zwembadcomplex af kunnen maken, de finishing 
touch van de volledige zwembadinrichting. We hebben de voordelen van Varioplay op een rij gezet:

• Door de samenwerking met de Variopool Group, kan Varioplay een compleet pakket leveren;
• De producten bij Variopool zijn divers;
• Met Varioplay kun je het zwembadcomplex aankleden met de laatste benodigdheden;
• De kwaliteit van de producten is zeer goed en heeft een lange levensduur;
• De speelelementen van Varioplay zijn uniek en van degelijke kwaliteit;
• Bij Varioplay denken we met u mee van A tot Z. Wat zijn uw wensen en hoe deze kunnen worden ingevuld 

zijn de vragen die centraal staan.



INFORMATIE

Degelijke kwaliteit Een Spraypark in vele vormen

Leverbaar in frisse kleuren Vele uitvoeringen

Add fun to your pool In alle formaten en uitvoeringen

ADRES GEGEVENS

Hieronder staan enkele voorbeelden van de speelelementen van Variopool. Heeft u vragen over deze of andere 
producten van Variopool, neem dan contact met ons op. 
U kunt ons iedere werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl
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