
Ver- en hinkstapspringen

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. 

Op het gebied van ver- en hinkstapspringen leveren wij diverse 
inrichtingsmaterialen zoals grondramen, afzet- en blindbalken en 
afdekkingen voor springbak.

ATLETIEK
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Grondraam

Aluminium grondraam voor verankering in beton. Voorste 

en achterste zijde van het grondraam zijn verdiept 

voor aanbrengen kunststof toplaag. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken 

en blindbalken met de afmetingen 122x34x10 cm. Ook leverbaar met 

hoogteverstelling	voor	afzetbalk.	IAAF-gecertificeerd.

Standaard   Artikelnr. 01000119

Met hoogteverstelling Artikelnr. 0100H119

PREFAB Grondraam

Van beton met aluminium wanden. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken en 

blindbalken met de afmetingen 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 010FT119

Afzetbalk

Wit. Tweezijdig te gebruiken afzetbalk, inclusief oefenplank. 

Uitvoering in hout of in doorgekleurd (vol)kunststof met 

extreem	lange	levensduur.	IAAF-gecertificeerd.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Hout   Artikelnr. 01000117

Kunststof  Artikelnr. W0100045

2 in 1 balk

Afzetbalk van massief hardhout met omkeerbalk. Te gebruiken voor training en 

wedstrijd. Exclusief oefenplank.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 01000118

Controlestrook

Voor afzetbalk. Aan beide zijden voorzien van plasticine. 

IAAF-gecertificeerd.

Controlestrook   Artikelnr. 01001029

Sjabloon voor plasticine  Artikelnr. 01001031

Blindbalk

Aluminium. In hoogte verstelbaar door stelschroeven. Leverbaar met of zonder 

kunststof toplaag.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Met kunststof toplaag   Artikelnr. 01001021

Zonder kunststof toplaag   Artikelnr. 01001022

3 in 1 balk

Afzetbalk	met	omkeerbalk.	Te	gebruiken	voor	training,	wedstrijd	en	als	blindbalk.	Exclusief	oefenplank.	IAAF-gecertificeerd.

Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 01000120

Wij leveren grondramen, afzet- en blindbalken voor topsport, 

breedtesport, training en schoolsport in diverse uitvoeringen en 

afmetingen!
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Afdekking (aluminium)

Veiligheidsafdekking voorzien van opstaande rand voor het aanbrengen van 

kunststof toplaag. Deze afdekking bestaat uit meerdere delen die in elkaar 

worden geplaatst.

Artikelnr. 01ALU140

Afdekking (multiplex)

Van 18 mm multiplex bekleedt met kunstgras. Deze afdekking bestaat uit 

meerdere delen die in elkaar worden geplaatst.

Artikelnr. 01HOL140

Afdekking (gaasweefsel)

Van weers- en UV-bestendig PE-gaasweefsel. Aan de buitenzijde voorzien van een zoom met een verzwaarde ketting met open hoekeinden.

Artikelnr. 202139

Zandvangelementen

Voor zandopvang rondom springbakken ver- en hinkstapspringen. In diverse uitvoeringen leverbaar!

De afmetingen van onze afdekkingen 

worden afgestemd op de afmetingen 

van de springbak.




