
Polsstokhoogspringen

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 inrichtings- en atletiekmaterialen. 
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 de levensduur van onze landingsmatten voor 
polsstokhoogspringen, adviseren wij een aluminium overkapping die u 
volledig op de grond kunt laten zakken (om vandalisme en schade door 
knaagdieren te voorkomen).

Onze polsstokhoogspringstandaards in grondpotten zijn zeer robuust 
en garanderen een veilig gebruik.

ATLETIEK
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Polsstokhoogspringstandaards in grondpotten

Aluminium. Zeer stabiel en robuust uitgevoerd. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is licht en eenvoudig te bedienen.  De 

hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld en is voorzien van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. De positie van 

de	latoplegger	ten	opzichte	van	de	0-lijn	kan	van	onder	worden	bediend.	IAAF-gecertificeerd.	Tegen	meerprijs	kunnen	de	staanders	ook	neerklapbaar	worden	

uitgevoerd.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 04000281

Standaards polsstokhoogspringen in rails

Aluminium polsstokhoogspringstandaards met in hoogte verstelbare latoplegger. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is 

licht en eenvoudig te bedienen. De hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld met een afneembare spindel en is voorzien 

van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. Inclusief mobiele rails (art.nr. 04L00284) met meetaanduiding voor verstelling 0-lijn, voorzien van blokkeersysteem 

voor	standaards	en	contragewichten.	Tegen	meerprijs	kunnen	de	staanders	ook	neerklapbaar	worden	uitgevoerd.	IAAF-gecertificeerd.

Standaard         Artikelnr. 04000028

Mobiele rails         Artikelnr. 04L00284

Meerprijs voor standaards in klapbare uitvoering   Artikelnr. WHSTS1
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Vlonder

Aluminium	onderconstructie	met	aluminium	of	houten	plankprofielen.	In	diverse	afmetingen	leverbaar.	Optioneel	is	een	verrijdbare	

vlonder. Afmetingen: 800 x 600 cm.

Aluminium   Artikelnr. 040R8961

Aluminium/hout  Artikelnr. 040R8962

Optio
neel: Verrijdbare vlonder

Landingsmatten leveren wij in verschillende kleuren, afmetingen en uitvoeringen. Voor een veilig gebruik en een 

comfortabele landing adviseren wij een landingsmat met geïntegreerde schuimstofvlonder.

Landingsmat

Met spikesmat, spikeshoes en schuimstof blokken en tussenbodem. De hoogelastische en vormbestendige schuimstof 

blokken zijn voorzien van luchtkamers en zijn per blok in het landingsbereik met een extra hoes overtrokken voor een 

langere	levensduur.	Ook	leverbaar	met	verwisselbare	voorzetblokken	voor	dubbelzijdige	aanloop.	IAAF-gecertificeerd.

Afmetingen: 800 x 600 cm.

Zonder vlonder   Artikelnr. 04IA8060

Met geïntegreerde vlonder Artikelnr. 04IA8R60

Regenhoes

Voor landingsmatten met afmetingen van 

800 x 600 cm.

Artikelnr. 04098063
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Insteekbak

Edelstaal. Met wanddikte van 3 

mm (achterzijde 5 mm). Inclusief 

verankering voor beton en afwatering. IAAF-

gecertificeerd.

Standaard Artikelnr. 04001331

Voor afsluitbare afdekking Artikelnr. 040A1331

Afdekking voor insteekbak

Aluminium. Nog te bekleden met kunststof. 

Standaard Artikelnr. 04001321

Afsluitbaar Artikelnr. 04A01321

Insteekbak PREFAB

Edelstaal.  PREFAB geleverd.

Artikelnr. 040013333

Grondpotten voor 

polsstokhoogspringstandaards

Speciale grondpot met dekselruimte en deksel aan 

een ketting. Deksel is bekleedbaar voor kunststof.

Artikelnr. 04SH0281

Polsstokhoogspringstandaards leveren wij in verschillende uitvoeringen, waaronder ook in 

rails (in plaats van grondpotten).

Springlat

Polyester. Inclusief eindstukken. 

IAAF-gecertificeerd.

• Lengte: 450 cm.

Artikelnr. 04000029

Elektronische bediening

Met	een	modificatieset	kunnen	hoogte	en	de	verstelling	van	de	positie	van	

de latoplegger (0-lijn) elektronisch worden bediend. De set kan eenvoudig 

op bestaande polsstokhoogspringstandaards (artikelnr. 04000281) worden 

aangebracht. De levering bestaat uit een transportwagen, 2 motoren, kabels en 

bedieningspaneel. Op verzoek kan de set ook worden gehuurd!

Hoogte Artikelnr. 0400HE28

0-lijn  Artikelnr. 04000E28

Meetlat

Uitschuifbaar van 

150 tot 650 cm.

Artikelnr. 0400031
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Overkapping voor landingsmat

Ieder deel van de overkapping is volledig gelast en zeer robuust uitgevoerd waardoor deze een zeer hoge draagkracht heeft. Voorzien van één of twee 

deuren. Als optie kan worden gekozen voor een spindelsysteem voor het omhoog draaien van de wielen waardoor de gehele overkapping zakt tot aan de 

grond. Onze overkappingen zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.

Belangrijkste voordelen:

• Voorgespannen aluminium constructie met zeer hoge draagkracht.

• Aflopende	dakconstructie	voor	afvoer	regenwater.

• Ieder deel is volledig gelast.

• Naar binnen draaiende deur (veiligheid).

• Mogelijkheid tot laten zakken (ter voorkoming van vandalisme en / of schade door knaagdieren).

• Voorzien van draaggrepen. 

Standaard   Artikelnr. 04000994

Mogelijkheid tot zakken Artikelnr. 0400A994

Opblaasbare landingsmatten

Opblaasbare	landingsmatten	zijn	flexibel	en	snel	inzetbaar	voor	zowel	binnen-	als	buiten	gebruik.

Sp

indel voor het laten zakken

Robuuste sluiting
Deur draait naar binnen

Set beschermingspolsters

Voor polsstokhoogspringstandaards. 1 set = 2 

stuks.

Artikelnr. 04000032




