
Onze Dash freerun-apparaten zijn ontworpen voor veilige 
training in openbare ruimtes en komen voort uit door de 
cultuur en filosofie van freerunning. Freerunners hebben 
groot respect voor de waarden van de sport. Deze houding 
en liefde voor de sport zijn terug te vinden in DASH omdat 
het ontwikkeld is door bekende freerunners. 

De toestellen en de diverse standaard lay-outs van DASH zijn ontwikkeld in samenwerking met freerun 
professionals van de Freerun Academy in Finland en 5 bekende Nederlandse freerunners. DASH is ontwikkeld  

met het doel:  uitdaging op een veilige, professionele en multifunctionele freerunopstelling. Dash biedt 
uitdaging voor zowel de beginnende als de professionele freerunner. Op elk detail is gelet, zoals handgrepen, 
oppervlakken en balken in verschillende groottes. Het aantal functies wordt hierdoor vermenigvuldigd en dat 
maakt het uitdagend voor iedereen. DASH Parkour opstellingen inspireren zowel professionals als beginners 

om nieuwe en opwindende uitdagingen te vinden en te trainen.

DASH biedt voor elk trainingsniveau veel verschillende 
routes, bewegingsopties en -functies

DASH is ontworpen door en voor sporters tot in het 
kleinste detail

Gemaakt van de beste materialen om aan de 
regelgeving, eisen en belastingen te voldoen en hebben 
weinig onderhoud nodig.

DASH is veilig, DASH is ontworpen en getest volgens de 
Europese normen en kan veilig en gecertificeerd worden 
geïnstalleerd in de openbare ruimte of andere locaties, 
zowel outdoor als indoor.

DASH biedt oneindig veel combinatie en ontwerp 
mogelijkheden. 36 verschillende standaard toestellen 
kunnen worden ingezet.

DOOR EN VOOR FREERUNNERS

WAAROM DASH PARKOUR?



PASSEND DESIGN

Het visuele Design combineert de grafische 
contouren, op elkaar afgestemde kleuren, 
gave muurschilderingen en verschillende 
oppervlakstructuren.

Het beeld van Freerunning verwijst naar gevaarlijk 
uitziende trucs. De realiteit is echter anders: risico’s 
worden niet genomen en gevaarlijke dingen zijn stap 
voor stap en door herhaling geleerd. Freerunners zijn er 
van bewust dat ze risicobeoordeling moeten trainen, 
grenzen verleggen moet in kleine stappen. Wist je dat 
studies aantonen dat freerunner veiliger is dan voetbal?

IS DASH PARKOUR VEILIG?

BEKIJK HIER DE VIDEO

Oktober 2017 - Weergaven op Youtube

IS PARKOUR WEL POPULAIR?

WIL JE MEER WETEN?
WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!

Meer weten over onze werkwijze? De samenwerkingen? Of gewoon een keertje praten over 
de mogelijkheden? Ons team helpt je graag verder!

Telefoon: +31 (0) 547 289 410      Mail: info@yalp.nl

https://www.youtube.com/watch?v=VOtse4edKAM&feature=youtu.be

