
Kogelstoten

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel 
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 kogelstoten adviseren wij u als randopsluiting van een 
kogelstootsegment onze staalgewapende (vol)kunststof opsluitbanden.
Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid van het 
werpoppervlakte. 
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Kogelstootring

Aluminium. Doorsnede: 213,50 cm. Optioneel zijn consoles 

voor bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte 

voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden. IAAF-

gecertificeerd.

Artikelnr. 02000125

Terugrolgoot voor stootkogels

Aluminium. Met stabiele voetstaanders. Wordt modulair geleverd en kan worden aangepast aan de door u 

gewenste afmetingen.

Artikelnr. 02000125

GreenMatter opsluitband

Opsluitband ‘GreenMatter’ vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen kunstgrasvelden (geen 

productieafval). Glasvezelversterkt en UV-resistent.

390 x 4,7 x 20 cm (L X B X H) Artikelnr. 245160

Opsluitbanden kogelstootsector

Van gerecycled (vol)kunststof voorzien van staalwapening tegen uitzetting en vervorming.

400 x 5 x 15 cm (L x B x H)  Artikelnr. WH710452

400 x 8 x 16 cm (L x B x H)  Artikelnr. 245157

500 x 8 x 18 cm (L x B x H)   Artikelnr. 245156

Kogelstootring PREFAB

Aluminium. Doorsnede van 213,50 cm. Inclusief betonplaat, consoles voor 

bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte voor afwatering. Ook 

leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000126

Indoor kogelstootmat

Voor indoor kogelstoten. De matten zijn voorzien van speciaal schuimstof en 

hebben een schokabsorberende sandwichstructuur. De afmetingen van een 

mat bedragen 150 x 100 x 10 cm.

Indoor kogelstootmat Artikelnr. W0220241

Opsluiting van hout Artikelnr. W0220242

Kogelstootbalk

Wit. Met voorgevormde radius. Uitvoering in hout of in 

doorgekleurd (vol)kunststof met extreem lange levensduur. 

IAAF-gecertificeerd.

Hout  Artikelnr. 02000123

Kunststof Artikelnr. W0207145




