
Discuswerpen en kogelslingeren

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie. 

Voor een veilige en eenvoudige opbouw van onze beschermkooi 
voor discuswerpen en kogelslingeren adviseren wij u onze grondpot 
‘COMFORT’. Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid 
van het werpoppervlakte.

ATLETIEK
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Beschermkooi voor discuswerpen

Aluminium. Hoogte: 600 cm. Voor plaatsing in grondpotten. Inclusief beschermnet en 

zandzakken.	De	beschermkooi	bestaat	uit	7	staanders	van	aluminium	ovaalprofiel	 

(120 x 100 mm met wanddikte 4-6 mm). Verbindings-/netstangen zijn optioneel.  

IAAF-gecertificeerd.

Ovaalprofiel	 Artikelnr. 026V1251

Grondpotten voor discuskooi

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard		 ovaalprofiel	 Artikelnr. 00HN2001

Speciaal		 ovaalprofiel	 Artikelnr. 00HN2005
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Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) voor plaatsing in grondpotten. De aluminium 

galgstaanders	(10	stuks)	zijn	vervaardigd	uit	een	ovaalprofiel	115	x	100	m	met	een	

wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor 

touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is 

voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief  beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. 

Tegen meerprijs kunnen wij de galgstaanders voorzien van spindelmechanismen voor het eenvoudig 

omhoog	en	naar	beneden	brengen	van	het	beschermnet.	IAAF-gecertificeerd.	De	kooi	is	uitgevoerd	met	een	

set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Artikelnr. 02010292

Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren (vrijstaand)

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) in een vrijstaande (mobiele) uitvoering met contragewichten. 

De	aluminium	galgstaanders	(10	stuks)	zijn	vervaardigd	uit	een	ovaalprofiel	115	x	100	m	met	een	wanddikte	

van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings, en bevestigingspunten voor touwen 

zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien 

van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. De kooi 

is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen 

spannen.

Artikelnr. 02010292

Inbouwsjabloon voor het uitzetten van de grondpotten Artikelnr. 02SB1292

Mobiel onderstel voor beschermkooi voor 

discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Onderstel met kantelbare hulzen voor 

het eenvoudig en snel opbouwen van de staanders 

van de beschermkooi.

Artikelnr. 02GR0292

Grondpotten voor kooi

Aluminium. Beschikbaar in 3 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

• Comfort: kantelbaar.

Standaard Artikelnr. 0HN2001

Speciaal Artikelnr. 0SH2005

Comfort Artikelnr. 00SH2008

https://youtu.be/pa9VdbKgung
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Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren ‘Kyrill’

Eenvoudige maar zeer robuuste beschermkooi met een hoogte van 7 - 10 meter (oplopend) volgens richtlijnen IAAF. De beschermkooi bestaat uit 10 stuks verzinkt 

stalen	galgstaanders	van	vierkantprofiel	120	x	120	mm	met	een	wanddikte	van	4	mm.	De	verzinkt	stalen	staanders	zorgen	voor	een	zeer	stabiele	constructie.	De	

kooi	kan	worden	uitgevoerd	zonder	deuren	maar	met	een	dwarsverbinding	(vierkantprofiel	100	x	100	mm)	tussen	de	voorste	staanders	waarmee	de	opening	van	

het net zeer eenvoudig is in te stellen. De kooi kan ook worden uitgevoerd met verrijdbare deuren. Inclusief beschermnet, zandzakken en grondpotten. De kooi is 

uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Zonder deuren Artikelnr. 0201S293

Met deuren  Artikelnr. 02AKS293

Concentrische inlegring

Reduceert de doorsnede van 250 cm naar 213,5 cm. Uitvoering 

in	kunststof	of	in	aluminium	/	multiplex.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 02SB1292

Discusring

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Optioneel is een revisieruimte 

voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor 

mindervaliden.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 02000127

Discusring PREFAB

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Inclusief betonplaat en revisieruimte voor 

afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000128

Wij adviseren om het beschermnet 

in fasen omhoog te brengen (ter 

voorkoming van slijtage aan touwen 

en beschermnet) en om deze na 

gebruik te laten zakken.

BEKIJK
DE VIDEO

https://youtu.be/2aGsJ4-07RQ



