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SPORTEN ENTERTAINMENT EDUCATIE

INTERACTIEF TRAINEN  
MET DE X-WALL

CAN YOU BEAT THE X-WALL?  
ENTER OUR DIGITAL PLAYGROUND!

“Een unieke gamechanger 
voor elke branche!”

Stap in de digitale speelwereld van de interactieve speelmuur X-Wall en ga  

de uitdaging aan. Kies uit ruim 40 games en ga voor een fit lijf én brein.  

Met de X-Wall wordt bewegend leren leuk voor iedereen. Met gamification maken 

we gebruik van speltechnieken om van elke ervaring een belevenis te maken. 

De X-Wall is op zijn plek in onder andere het onderwijs, indoor speeltuinen,  

vakantiecentra, sportaccommodaties en in de zorg.

Next level leren en sporten in de wonderlijke digitale 

wereld van de interactieve X-Wall. De X-Wall daagt je 

uit om te bewegen, samen te werken en er zitten vele 

spel- en denkelementen verwerkt in de games. Train 

dus niet alleen je lichaam, maar ook je brein.



X-WALL HUREN?

HOE WERKT DE X-WALL?
De X-Wall is een projectie van een gigantisch 

touchscreen op maat (maximaal 4,6 x 2,6 meter). 

Een krachtige beamer projecteert het beeld in 

HD-resolutie en de camera en infraroodsensoren 

detecteren de ballen of handen zodra ze de muur 

raken. Tover elke witte muur om met de X-Wall tot 

een interactieve speelmuur! Elke balsport is mogelijk, 

zoals voetbal, handbal en tennis. En natuurlijk alle 

games die met aanraking gespeeld worden. 

VERNIEUWENDE EN HERKENBARE  
X-WALL GAMES

Inmiddels beschikt de X-Wall over 40 games en elk jaar ontwikkelen we minimaal 10 nieuwe spellen 

op het gebied van sport, educatie en fun. Samen met onze klanten denken we na over nieuwe games voor 

verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan educatieve games voor het onderwijs, fungames voor vrije tijd, 

sportgames in samenwerking met sportbonden en games geschikt voor de zorg. Het is ook mogelijk om  

speciaal voor jou een game te ontwikkelen, of helemaal in eigen huisstijl. 

MET GAMIFICAITON MAKEN WE VAN 
ELKE ERVARING EEN BELEVENIS!

Ga je de uitdaging aan? Laten we het hebben over de  

mogelijkheden. Wij ontwikkelen graag een gepersonaliseerde 

demonstratiegame zodat je je eigen spel kunt testen op de 

X-Wall! Wil je de X-Wall een dagje proberen of gebruiken op 

een evenement? Voor €650,- exclusief BTW en reiskosten 

regelen we alles, indoor of outdoor. Ga je na een eerste 

kennismaking toch voor een vaste plaatsing van de X-Wall? 

Laat het ons weten en we bekijken samen wat de beste 

opstelling is. 

Een verduisterde ruimte en een 

witte muur is alles wat je nodig hebt 

om de ultieme game beleving op te 

zetten. Samen met toffe geluids- en 

lichteffecten motiveer je elke speler 

om actief en fanatiek mee te doen. 

DE X-WALL MAAKT VAN JE WITTE MUUR 
EEN GIGANTISCH SPEELSCHERM 



X-WALL MOGELIJKHEDEN

BENODIGDHEDEN X-WALL

X-Wall beamerbox X-Wall sensor 

Eén stroompunt bij de beamerbox Eén stroompunt boven de X-Wall sensor

Eén UTP kabel Vlakke witte muur voor projectie

Bevestigingspunt beugel 15 kg

X-WALL  
SHORT THROW

X-WALL 
ULTRA SHORT THROW

Afmetingen X-Wall 4,6 x 2,6 m

Beamer 5.000 lumen

Beamerbox afstand 7 m

Minimale hoogte plafond 3,5 m

Geluidsinstallatie

X-Wall sensor

Afmetingen X-Wall 4,6 x 2,6 m

Beamer 4.000 lumen

Beamerbox afstand 1 m

De beamer komt op een hoogte van 2 m

Geluidsinstallatie

X-Wall sensor

Afmetingen X-Wall 3,5 x 2 m

Beamer 5.000 lumen

Beamerbox afstand 3 m

Minimale hoogte plafond 2,2 meter

Geluidsinstallatie

X-Wall sensor

X-WALL BASIC

X-WALL AANSCHAFFEN?

Elke X-Wall is uniek. De X-Wall is maximaal 4,4 

meter breed en 2,5 meter hoog. Elke X-Wall heeft 

een gepersonaliseerd startscherm in je eigen 

huisstijl. In elke school, gymzaal of speeltuin is 

de X-Wall een geweldig middel om doelgroepen 

in beweging te brengen. Met de vele educatieve 

games stimuleert de X-Wall bewegend leren. 

€ 13.495,- € 13.995,- € 14.995,-



REKENKONING MULTIPLAYER 

Welk team kan het snelste rekenen en goed mikken? 

Raak het juiste antwoord met de bal, wie het eerste 15 

sommen oplost, wint. De game volgt de leerlijnen van 

het basisonderwijs en is beschikbaar op verschillende 

niveaus van groep 3 t/m 8. 

FAST TIMERS

Met Fast Timer leer je analoog en digitaal klokkijken.  

Er zijn verschillende niveaus beschikbaar in dit spel.  

Het spel is te spelen met 1 speler of met twee teams 

tegen elkaar. Wie kan het beste klok kijken?

SOCCER DARTS

Soccer Darts is één van de populairste spellen. Het 

spel is ook te bespelen met een handbal of voetbal. 

Bij Soccer Darts zit een rekenmodule en als je het 

antwoord van de som raakt krijg je 25 bonuspunten. 

Bewegend leren is nog nooit zo leuk geweest. Wie is  

de nieuwe Michael van Gerwen?

SOCCER SKILL GAME

FIFA spelen in het echt? Dat kan met onze eigen  

Soccer Skill Game. Behalve voetbal is er ook een  

handbal- of tennisvariant.

Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 6+

Categorie: Educatie

Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 6+

Categorie: Educatie

Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 4+

Categorie: Sport

Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 4+

Categorie: Sport

X-WALL GAMES “De speelmuur die jong en oud  
uitdaagt om in beweging te komen”



WHACK A MOLE

Het bekende Whack a Mole kent iedereen van de 

kermis. Ben je snel genoeg om de mol te raken?  

Het spel is nu ook te spelen op de X-Wall in een  

multiplayer variant.

Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 4+

Categorie: Fun

VIER OP ‘N RIJ

Het bekende 4 op een rij is nu ook te spelen op de 

interactieve muur X-Wall. Rood speelt tegen blauw 

en de bedoeling is om als eerste 4 op een rij te krijgen. 

Naast goed mikken is strategisch denken erg belangrijk 

in deze game.

SEE, TRY AND BUY!

Ga je de uitdaging aan? Laten we het hebben over de mogelijkheden.  

Wij ontwikkelen graag een gepersonaliseerde demonstratiegame zodat 

je je eigen spel kunt testen op de X-Wall! Probeer het een dagje uit met 

collega’s of doelgroep. Je ontvangt de kosten van de demonstratie als 

korting op de uiteindelijke prijs.
Aantal spelers: 1 t/m 10 spelers

Leeftijd: 4+

Categorie: Educatie
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