INBOUWMATERIALEN
Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma inbouwmaterialen
voor sportaccommodaties. W&H Sports is dealer van ACO Sport. ACO
staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied
van afwateringstechniek. Naast afwateringsgoten, verdeelschachten,
zandvangelementen, leveren wij ook opsluitbanden van beton met
rubberen bovenzijde of van staalgewapend, gerecycled (vol)kunststof
voor diverse sporttoepassingen.
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Met het ACO Sport programma biedt ACO
specifieke afwateringsoplossingen voor
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atletiekbanen en stadions. Deze systemen zijn
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ontworpen om maximale functionaliteit van de
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complexen te waarborgen, zonder de prestaties
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van de atleten nadelig te beïnvloeden. ACO Sport
omvat een complete range van producten voor
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Olympisch stadions tot sportbanen bij scholen en
verenigingen.
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ACO Sportgoot NW125 met afdekking
Lijnafwateringssystemen voor atletiekbanen met
kunststof afdekking. Het systeem omvat rechte
en radius elementen voor de binnenzijde van de

4

4

atletiekbaan. De elementen zijn ook leverbaar met
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40mm verhoogde rand, speciaal voor toepassingen
waarbij het middenterrein ca. 40mm hoger
ligt. Hiermee wordt afstromend vuil vanaf het
middenterrein voorkomen.
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•

Polymeerbeton U-vormige goot.

•

Rechte en radius elementen.

•

Uitstroomelementen (met vuilvang).

•

125mm inwendige breedte.

•

Vlakke uitvoering en met 40mm
verhoogde rand.

•

Kunststof kap/afdekking met waterinlaat.

3

ACO levert polymeer betonnen verdeelputten om
aansluitingen voor elektra, internet, water e.d.
te kunnen maken op verschillende punten in het
stadion en rond de baan. Door deze verdeelputten
in voldoende aantallen en op goede locaties te
plaatsen wordt de opbouw voor evenementen en
wedstrijden verkort. Bovendien liggen er minder
kabels en leidingen los, wat het risico op struikelen
vermindert. De verdeelput kan worden voorzien
van een deksel die met hetzelfde materiaal als het
omliggende terrein gevuld kan worden, dit geeft
een discrete uitstraling.

ACO Sportgoot kunstgras

DOWNLOAD DE
BROCHURE VAN
ACO SPORT

ACO kabel verdeelput
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ACO Sportgoot met afdekking.
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ACO Sportgoot kunstgras.
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ACO kabel verdeelput.
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ACO vuilvangers.

5

ACO Sport Flextop opsluitband.

6

ACO Sport zandvangbakken.

7

ACO Sport sleufgoot NW125 met afdekking.

Compleet afwaterings- en bevestigingssysteem.
Biedt efficiënte mechanische bevestiging
van kunstgrasvelden in combinatie met
oppervlakafwatering. De elementen hebben een
geïntegreerde metalen rand die wordt gebruikt
om de grasmat te klemmen. Wanneer het rooster
wordt uitgenomen, bijvoorbeeld voor reiniging,

ACO vuilvangers

blijft de grasmat op z’n plaats. Ideaal voor

Beschikbaar voor de gootsystemen NW125 en die

watervelden, zoals vaak toegepast bij hockey.

met klemstrook voor kunstgras.

•

Polymeerbeton 600x600x600mm put.

•

Scharnierend gegalvaniseerd deksel.

•

Belastingsklasse B125.

•

Voorvormingen voor kabeldoorvoer.

•

Voorzien van perfoplaat t.b.v. contactdozen.
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ACO Sport Flextop opsluitband

ACO Sport zandvangbakken

ACO Sport sleufgoot NW125 met afdekking

Sommige delen in stadions en sportcomplexen moeten gemarkeerd en voorzien zijn van kantafwerking.

Zandvangbakken worden aanbevolen rondom de verspringbak om zandverlies

Hoogwaardig baanafwateringssysteem met sleuf,

ACO levert Sport Flextop kantopsluitingen met rubberrand waarmee aanloopbanen en velden afgewerkt

te voorkomen en er voor te zorgen dat zand niet op de andere baandelen

voor toepassingen waar een vlakke overgang

kunnen worden. Deze veilige kantopsluitingen helpen blessures voorkomen waardoor de veiligheid van

terecht komt hetgeen gladheid en slijtage kan veroorzaken.

van atletiekbaan naar het middenterrein nodig

de atleten wordt verhoogd. Ook rond kinderspeelplaatsen en zandbakken kan deFlextop opsluitband
toegepast worden.

is. Kunststof kappen kunnen afhankelijk van de
•

Polymeerbeton zandvangbak.

•

Metalen kantbescherming sluit goed aan op synthetische baanverharding.

•

De flexibele afwerking voorkomt blessures.

•

Afgedekt door rubbermatten met perforatie.

•

Verschillende afmetingen + hoekelement.

•

Voorgevormde drainage uitloop.

•

EPDM rubberrand.

•

Leverbaar in zwart en wit.

gewenste situatie geplaatst of worden verwijderd.
Staalgewapende opsluitbanden
Opsluitbanden van gerecycled (vol)kunststof voorzien van staalwapening
tegen uitzetting en vervorming. Ideaal te gebruiken als opsluiting voor
kogelstootsector of jeu de boules.

PACER2
Elektronische haas, kan worden geïnstalleerd in
de ACO afdekking rondom de gehele atletiekbaan.
Door de PACER2 krijgt tijd een andere dimensie en

BEKIJK HET
PRODUCTBLAD
OVER DE PACER2

wordt de hardloper begeleidt op duur, snelheid en
interval. De gewenste PACE is voortdurend in zicht
waardoor de sporter tijdens zijn prestatie continue
geïnformeerd en gemotiveerd wordt.

500 x 8 x 18 cm (L x B x H)		

Artikelnr. WHL10004

400 x 15 x 5 cm (L x B x H)

Artikelnr. WH710452

