
SPONSORBOLT
Met het Sponsorbolt reclameborden ophangsysteem klem je elk reclamebord of 
sponsorbord tegen ieder dubbelstaafmat hekwerk; snel, gemakkelijk, veilig, en voordelig! 
Dankzij de supportfunctie van onze klemmen zet je jouw sponsorborden op de juiste 
hoogte tegen het hek, zonder enige hulp. De klemmen worden altijd dubbel gezekerd, 
zo zijn ze beveiligd tegen diefstal en vernieling, zo zijn ze veilig voor publiek en spelers. Je 
monteert 4 - 5 - 6 - 7 - of 8 klemmen per sponsorbord, de klemmen laten jouw borden en 
hekwerk onbeschadigd. 

Klemsysteem
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2 SPONSORBOLT KLEMSYSTEEM

Klemsysteem voor sponsorborden.
Voor doorvoering van het Sponsorbolt systeem, hoef je natuurlijk niet direct 
al je bestaande borden te vervangen. Koop een doos Sponsorbolts, download 
ons whitepaper voor slim beheer van je sponsorbordenbeleid, en voer 
gaandeweg ons systeem in, dat kan zelfs per sponsorbord!

Het Sponsorbolt systeem past uitsluitend op zogenaamde ‘dubbelstaafmat 
hekwerken’, dit soort hekwerken staan langs zo’n beetje alle moderne 
sportvelden. Vervolgens kun je eenvoudig over naar de nieuwe standaard in 
sponsorbord design met H21. Sponsorbolt werkt ook met H21 en dat betekent 
dat de sponsorbord hoogte 21, 41, 61, of 81 cm moet zijn. 

Elke Sponsorbolt klem bezit een slimme ‘support’ functie. Dankzij deze functie 
zet je met slechts een enkele hand het sponsorbord op het dubbelstaafmat 
hekwerk, om het bord vervolgens met de andere hand gemakkelijk te 
bevestigen, zo staat het bord altijd op de juiste hoogte. En alles wat je tenslotte 
nodig hebt is een inbus - en een dopsleutel. 

Bekijk de video!

De voordelen van Sponsorbolt:
• Sponsorbolt klemmen werken snel, gemakkelijk, veilig, en voordelig.
• Sponsorbolt klemmen koop je per 100 stuks; een verantwoorde investering
• Sponsorbolt klemmen klapperen niet in de wind, ze zijn sterk gezekerd.
• Sponsorbolt klemmen zijn zelfs dubbel gezekerd, hufterproof.
• Sponsorbolt klemmen zijn veilig voor spelers en toeschouwers.
• Sponsorbolt klemmen laten jouw hekwerk en reclameborden 

onbeschadigd.

Je hekwerk blijft onbeschadigd.
Met Sponsorbolt plaats je 5 - 6 - 7 - of 8 klemmen per sponsorbord, 6 
klemmen per bord is zo’n beetje de standaard. Sponsorbolt klemmen laten 
het hekwerk en bord geheel onbeschadigd. De klemmen gaan per doos 
van 100 stuks, zo investeer je voorzichtig en dus voordelig; naarmate meer 
sponsoren zich bij je melden koop je eenvoudig klemmen bij.

H21 sponsorbord standaard.
Voor toepassing van het Sponsorbolt systeem heb je 
nodig:
•  Een ‘dubbelstaafmat’ hekwerk.
•  Een H21 sponsorbord hoogte van 21, 41, 61, of 81 cm.
•  Sponsorborden niet dikker dan maximaal 8 mm.

Maar voor doorvoering van het Sponsorbolt systeem, 
hoeft je club natuurlijk niet direct alle bestaande 
borden te vervangen. Koop een doos Sponsorbolts 
en voer gaandeweg ons systeem in, dat kan zelfs per 
sponsorbord!

Kortom, weg met de boormachine, het zaagwerk, de 
tie-wraps, het geklus, en vooral het gedoe. Vanaf nu 
verdienen jullie sponsorborden een heus beleid en dus 
standaardisatie; opdat je vereniging in de toekomst 
snel, gemakkelijk, en voordelig sponsors kan blijven 
aantrekken.
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