
Loopnummers

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 steeple-chase adviseren wij u onze eenvoudig te plaatsen 
aluminium waterbak met bedieningschacht voor armaturen en 
afsluiters. Voor onze wedstrijdhorden hebben wij diverse (plaats 
besparende)opberg- en transportsystemen.

ATLETIEK
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Waterbak

Aluminium. Voor steeple-chase. Bestaande uit 3 wanden: aan de voorste wand van de waterbak zijn speciale grondpotten voor de 

sloothorde	gelast.	Inclusief	afstandsprofiel	en	dwarsverbindingen	voor	eenvoudige	en	maatvaste	inbouw.

Voordelen:

• Absoluut maatvast.

• Prijsgunstig.

• Licht en eenvoudig te plaatsen.

• Markering voor helling waterbak.

• Bedieningsschacht voorwaterafsluiters.

• Gelaste grondpotten voor sloothorde.

Artikelnr. 03001501

Bedieningschacht

Aluminium. Voor waterbak (80 x 80 x 80 cm). Met afsluitbare deksel die bekleedbaar is voor kunststof toplaag. In de bedieningschacht 

kunnen armaturen en afsluiters  voor watertoevoer en afvoer worden aangebracht.

Artikelnr. 03001502

Afdekking

Aluminium.	Bestaande	uit	plankprofielen	die	in	elkaar	gestoken	kunnen	

worden. 

Niet bekleedbaar Artikelnr. 03000140

Bekleedbaar  Artikelnr. 03001401

Sloothorde

Voor waterbak. In hoogte verstelbaar. Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm). 

De sloothorde is voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met 

zwart	/	witte	markering.	IAAF-gecertificeerd.	

• Hoogte dames: 0,762 meter

• Hoogte heren: 0,914 meter

• Hoogte heren (018): 0,838  meter

Artikelnr. 03000138

Grondpot voor sloothorde

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard Artikelnr. 00HO2002

Speciaal Artikelnr. 00SH2004

Draagconsoles

Aluminium. Als onderconstructie voor de afdekking van de waterbak. 

Afhankelijk van de uitvoering van de waterbak zijn 1 of 2 stuks draagconsoles 

nodig.

Artikelnr. 03000139
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Steeplehorde

Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm) met volledig gelaste onderlinge dwarsverbinding voor extra 

stabiliteit. In hoogte verstelbaar. Voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart/witte 

markering.		Te	leveren	per	stuk	of	als	set	van	4	stuks	(3	stuks	van	3,96		meter	+	1	stuks	van	5,00	meter).	IAAF-gecertificeerd.	

• Hoogte dames: 0,762 meter

• Hoogte heren: 0,914 meter

• Hoogte heren (018): 0,838  meter

3,96 meter  Artikelnr. 03000137 

5 meter  Artikelnr. 03001375

Set van 4 stuks Artikelnr. 03WK1037

Wedstrijdhorde

Aluminium. In hoogte verstelbaar. Met houten hordelat 

die	in	het	staanderprofiel	is	aangebracht.	De	hoogte	kan	

eenvoudig worden versteld met een verstelbare pal of 

door een drukknop. De contragewichten in de voeten van de staanders 

kunnen eenvoudig met een verstelbare pal worden versteld. Optioneel is 

onze (vol) automatische wedstrijdhorde waarbij de hoogte en verstelling van 

de contragewichten tegelijk door één drukknop kan worden gedaan. Alle 

horden kunnen ook worden uitgevoerd met een kunststof hordelat. IAAF-

gecertificeerd.

Verstelbare pal Artikelnr. 03010431

Drukknop  Artikelnr. 03010432

Volautomatisch Artikelnr. 03010433

Oefenhorde

Aluminium. Met een gele, ronde kunststof 

hordelat. Te gebruiken voor training of schoolsport. 

Eenvoudige hoogteverstelling in de hoogten: 0,840 

- 0,762 - 0,685 - 0,600 meter.

Artikelnr. 03000143

Startblok 

‘Olympia’ / ‘New Olympic’

Aluminium. Met spikes voor 

kunststof atletiekbanen met 

verstelbaar afzetvlak van de blokken. IAAF-

gecertificeerd.	

Artikelnr. 03011075

(Start)markeerbaken

Glasvezelkunststof. Met valsestart aanduiding.

Artikelnr. 03001073

Startblok voor training en 

schoolsport

Eenvoudig startblok met spikes 

voor kunststof atletiekbanen.

Artikelnr. 03001074Transportwagen voor 4 stuks steeplehorden

Aluminium Artikelnr. 03001372
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Horden leveren wij in verschillende uitvoeringen voor topsport, breedtesport, training en schoolsport. Optioneel zijn 

staanders in RAL-kleur, kunststof hordelat en tekst of logo op hordelat.
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Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 40 stuks wedstrijdhorden. Voorzien van een trekinrichting met een kogel gelagerde draaikrans. 

Afmetingen:

• Lengte  ca. 410 cm.

• Breedte  ca. 120 cm.

Artikelnr. 03001000

Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 20 stuks wedstrijdhorden. Voorzien van polymide 

zwenkwielen en een handgreep.

Afmetingen:

• Lengte  ca. 270 cm.

• Breedte  ca. 120 cm.

Artikelnr. 03001222

Opberg- en transportwagen ‘Easy’

Aluminium. Voor 10 of 20 stuks wedstrijdhorden. Met trekinrichting is de 

hordenwagen eenvoudig verrijdbaar.

Voor 10 stuks wedstrijdhorden Artikelnr. 03001333

Voor 20 stuks wedstrijdhorden Artikelnr. 03001444

Trekinrichting   Artikelnr. 030011HR




