
DE SPORTBOX
De SPORTbox is opslagruimte voor fitness- en trainingsmaterialen die op verschillende 

plekken kan worden geplaatst. Gebruikers kunnen zich registreren via een app en 
middels een app & move concept kunnen gebruikers de box openen, trainingen 

reserveren en oefeningen bekijken. Ook is het mogelijk om de SPORTbox uit te 
voeren met een RFID sleutel. De SPORTbox is voorzien van in- en uitschuifbare 

lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB). De uitvoeringen 
original en special zijn uitgerust met diverse fitness- en trainingsmaterialen en 

de inhoud wordt met een intelligent camerasysteem beveiligd (tegen diefstal 
en onbevoegd gebruik). Bij de SPORTbox - toolbox kan de inhoud geheel 

naar eigen wens worden samengesteld.

Met handige app!
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Sportbox – original

De SPORTbox – original is een opslagruimte voor fitness- en trainingsmaterialen 

die op verschillende plekken kan worden geplaatst. Dankzij het robuuste 

ontwerp en vandalismebestendige deuren, zijn deze materialen veilig in de 

SPORTbox opgeborgen. De original uitvoering is uitgerust met diverse fitness- 

en trainingsmaterialen en de inhoud wordt met een intelligent camerasysteem 

beveiligd (tegen diefstal en onbevoegd gebruik). De SPORTbox is voorzien 

van in- en uitschuifbare lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via 

USB), een Bluetooth-luidspreker, een veiligheidssysteem en een handige app. 

De inhoud bestaat uit: medicijnballen, een coördinatieladder, fitnessmatten, 

springtouwen, pionnen, fitnessbanden, ringen, battleropes, gewichtsvesten, 

TRX touwen en kettlebells. De SPORTbox – original is tevens uitgerust met een 

app-&-move concept zodat gebruikers de box gemakkelijk kunnen openen, 

trainingen kunnen reserveren en oefeningen kunnen bekijken. De SPORTbox – 

original is ideaal te gebruiken voor de openbare ruimten, parken, universiteiten, 

scholen, verenigingen, bedrijfsterreinen, fitness- en bootcampplekken, 

woonwijken, etc.
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Sportbox – special

De SPORTbox – special is een opslagruimte voor fitness- en trainingsmaterialen 

die op verschillende plekken kan worden geplaatst. Deze uitvoering is voorzien 

van een staander met LED-verlichting waardoor gebruikers ook ‘s avonds 

kunnen trainen. Dankzij het robuuste ontwerp en vandalismebestendige 

deuren, zijn deze materialen veilig in de SPORTbox – special opgeborgen. De 

special uitvoering is uitgerust met diverse fitness- en trainingsmaterialen en 

de inhoud wordt met een intelligent camerasysteem beveiligd (tegen diefstal 

en onbevoegd gebruik). De SPORTbox is voorzien van in- en uitschuifbare 

lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB), een Bluetooth-

luidspreker, een veiligheidssysteem, verstelbare bevestigingspunten voor 

verschillende trainingsmaterialen en een handige app. De inhoud bestaat uit: 

medicijnballen, een coördinatieladder, fitnessmatten, springtouwen, pionnen, 

fitnessbanden, ringen, battleropes, gewichtsvesten, TRX touwen en kettlebells. 

De SPORTbox – special is tevens uitgerust met een app-&-move concept zodat 

gebruikers de box gemakkelijk kunnen openen, trainingen kunnen reserveren 

en oefeningen kunnen bekijken. De SPORTbox – special is ideaal te gebruiken 

voor de openbare ruimten, parken, universiteiten, scholen, verenigingen, 

bedrijfsterreinen, fitness- en bootcampplekken, woonwijken, etc.
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Sportbox – toolbox

De SPORTbox – toolbox is een opslagruimte voor (sport)materialen die op 

verschillende plekken kan worden geplaatst. Dankzij het robuuste ontwerp en 

vandalismebestendige deuren, zijn deze materialen veilig in de SPORTbox – 

toolbox opgeborgen. De SPORTbox is voorzien van in- en uitschuifbare lades 

en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB), een Bluetooth-luidspreker 

en een veiligheidssysteem. De toolbox is een hufterproof opslagruimte zonder 

materialen en de inhoud hiervan kan door de opdrachtgever zelf worden 

samengesteld. Het is mogelijk om de SPORTbox – toolbox te openen middels 

een RFID sleutel. De toolbox is ideaal te gebruiken voor de openbare ruimten, 

parken, universiteiten, scholen, verenigingen, bedrijfsterreinen, fitness- en 

bootcampplekken, woonwijken, etc.

Artikelnr. WHSB80695

Bekijk de video!

Technische specificaties (orginal & special)

Afmetingen buiten BxLxH (cm): 137,5 x 84 x 125

Hoogte met zonnecel (cm): 420

Gewicht (kg) leeg    730 KG

Vergrendelsysteem    Sportbox-APP gestuurd

Veiligheidssysteem    Camera

Interieur     1 technisch lade    

      3 brede lades

      1 smalle lade

Interfaces     2 USB poorten

Stroomvoorziening    Zonnencel

Beveiliging

Een speciaal ontwikkeld beveiligingssysteem beschermt het interieur 

en de apparatuur tegen diefstal en vandalisme. Het geïntegreerde 

camerasysteem maakt het mogelijk om schade of diefstal te herleiden 

tot de gebruiker die het veroorzaakt heeft.
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https://www.youtube.com/watch?v=3mc1tGJoZOE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3mc1tGJoZOE&feature=emb_title
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https://nettenvoorsport.nl/
https://whsports.nl/product-categorie/outdoorfitness/sportbox/
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