RIDE, SLIDE
& GLIDE

100%
FUN!

PROJECTEN
Swedice bedenkt en realiseert innovatieve en technische
baansystemen. Overal ter wereld, zowel tijdelijk als permanent,
1800 m2 of 50 m2, met of zonder helling, van ijs of van kunststof.
Het kan allemaal. We werken op projectbasis; compleet als turnkey
partner of voor een deelproject. Wij verzorgen de complete levering
met of zonder de exploitatie.
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		ICE*AMSTERDAM
Op het museumplein van Amsterdam
realiseert Swedice al 17 jaar met o.a. Stichting
Ice*Amsterdam en als horecapartner Amstel
Boat House het event Ice*Amsterdam.
Gedurende 100 dagen bezorgen we de bezoekers
een bijzondere ijservaring met het allernieuwste
Icefloo systeem.

Tubing tussen de
fjorden van Noorwegen

Museumplein, hartje Amsterdam

AAN ALLES GEDACHT
Swedice maakte het design van de baan
met een typisch Hollands karakter, zorgde
voor de engineering en paste de nieuwste
ijsbaantechniek toe. Als totaalleverancier denkt
Swedice over alles na. Zo bouwen we jaarlijks de
baan op, verzorgen de exploitatie, het onderhoud
van het ijs, de verkoop van de tickets en het
verhuren en slijpen van de schaatsen. De horeca
is in handen van Amstel Boat House.

TUBINGBAAN
		MIKKELPARKEN
Een attractie kan snel gerealiseerd worden.
Bij een prachtig fjord in Noorwegen staan in
het Familiepark Mikkelparken twee customized
tubingbanen van elk 30 meter.
In slechts vier maanden tijd werden deze banen
opgeleverd. Vanaf het idee, ontwerp, tekeningen,
productie tot en met de montage.
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		IJSBANEN
		 (ook met ICEFLOO)

We realiseren tijdelijke en permanente ijsbanen
voor uiteenlopende evenementen en op
verschillende locaties. Swedice regelt de aanleg,
het beheer en de afbouw. Op verzoek verzorgen
we ook de verhuur van schaatsen en de verkoop
van tickets. Wij gebruiken het innovatieve
Icefloo, aluminium panelen met horizontale
geleiding voor een spekglad ijsoppervlak.

CONCEPTING
Een evenement of attractie wordt een complete
beleving als het aansluit op het totaal concept.
Het concept en het design zorgen voor de
omlijsting van de techniek. Dat noemen wij
‘place making’. Een apart vak, waar onze partner
Kinetic Creative onze ervaren partner in is. Zij
maken een helder concept, een fraai ontwerp
en denken een thema tot in detail uit. Kinetic
Creative zorgt voor de sfeerbeleving, Swedice
voor de uitvoering.

*

MINI TUBBY (2-13 JAAR)
TUBINGBANEN
Glijd in een SNOW TUBE van een TUBINGBAAN.
De zwaartekracht en het low-friction Neveplast
zijn het recept voor sensatie. Het matsysteem
is duurzaam en biedt eindeloze mogelijkheden;
kort, lang, recht of bochtig. De banen zijn
gemakkelijk te monteren en ook prima als
tijdelijke oplossing te realiseren.

Dikke pret voor de allerkleinsten. Speciaal
ontworpen voor kleine ruimtes en daarmee
ideaal als entertainment in een winkelcentrum,
speeltuin, avonturenpark of bij een evenement.

SNOW TUBES
Voor zowel de winter- als zomerbanen
zijn er SNOW TUBES verkrijgbaar
in diverse maten. Om de uitstraling
helemaal af te maken, kunnen de SNOW
TUBES gepersonaliseerd worden.

SKI NP30
Skiën en boarden op een vers geprepareerde
piste in de zomer. Met de NP30 mat van
Neveplast kan het. Het gevoel is ongeëvenaard.
En dat zonder toevoeging van water, het hele jaar
door, binnen of buiten.

SKIDDY
DRIFT KARTING
Ervaar het gevoel van DRIFTEN op ijs.
Laat je kart uitbreken op de low-friction
ondergrond. SKIDDY biedt het beste van twee
seizoenen, en dat het hele jaar door.

S-KID (5-15 JAAR)
Spin in een mini kart over de gladde Neveplast
ondergrond en ervaar het gevoel dat je op
sneeuw rijdt. S-KID is een uitdaging op het gebied
van aanpassings- en inschattingsvermogen.
*Swedice is exclusief dealer van Neveplast.
Dit Italiaanse product, een gepatenteerd
low-friction matsysteem met dezelfde
glij-eigenschappen als die van sneeuw,
wordt wereldwijd op diverse
manieren toegepast.

100%
FUN!

OVER ONS

Swedice zorgt voor een ‘Ride, Slide & Glide’ op uw evenement, in uw
attractiepark of stad. Wij realiseren innovatieve, technische en creatieve
baansystemen over de hele wereld. Het plezier van de gebruiker en een
hoog rendement voor de opdrachtgever staan daarbij voorop.

		 365 DAGEN PER JAAR FUN

De toepassingen van Swedice zorgen voor 365 dagen fun, ongeacht het weer of het seizoen.
Of u nu op zoek bent naar een baan om te schaatsen, skiën, glijden of driften.

UW CREATIEVE PARTNER

De jarenlange ervaring en opgebouwde technische expertise maken van Swedice een creatieve partner
voor een compleet traject; van design, consulting en engineering tot en met de aanleg en de ontwikkeling
van Ride, Slide & Glide concepten.

VEILIGHEID

Veiligheid staat bij ons voorop. Onze TUBBY EVOLUTION is TUV gecertificeerd. Wij checken ook via
computersimulatie of uw idee gerealiseerd kan worden.

TOTAALBELEVING

Van idee tot uitvoering: Swedice zorgt dat het concept past bij uw park, evenement en de bezoekers.
Alles moet kloppen; het concept, de locatie én het design. Hiermee zorgt Swedice voor een totaalbeleving.

RIDE, SLIDE & GLIDE
Swedice is uw creatieve partner voor een
compleet traject; van consulting en engineering
tot en met de aanleg en de ontwikkeling van
Ride, Slide & Glide concepten.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op

SWEDICE B.V.
Postbus 1239
5200 BG ’s-Hertogenbosch
Nederland
Bezoekadres:
Het Schild 39 V2
5275 EB Den Dungen
+31 73 6400614
swedice@swedice.com
www.swedice.com
Skype: wintertainer
Facebook: facebook.com/swedice

