
DUG OUTS
Wij leveren dug outs in verschillende uitvoeringen en afmetingen, 
die wij kunnen voorzien van diverse opties, zoals RAL-kleur, 
kunststofzitstoelen, opbergruimte, kledinghaken, LED-verlichting, enz.
Met het kwaliteitsconcept ‘scoren met kwaliteit ’ biedt W&H Sports 
meer zekerheid in de keuze voor duurzame, veilige en kwalitatief 
hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen. 

Veel van onze producten worden geleverd met maar liefst 8 jaar 
garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie en 
daarnaast	zijn	deze	producten	voorzien	van	een	TÜV-certificaat	(getest	
op kwaliteitsnormen DIN/EN). Wij leveren dug outs voor voetbal, 
hockey, handbal, korfbal, honk- en softbal, scheidsrechters en juryleden. 
Ook is het mogelijk om dug outs te voorzien van transportwielen zodat 
deze eenvoudig kunnen worden verplaatst. 

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
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Dug out (transparant) met aluminium onderzijde (gebogen model) 

Volledig gelast, voorzien van 4 mm polycarbonaat of van dubbelwandig, semi-transparant polycarbonaat, onderste 

gedeelte in aluminium uitgevoerd en voorzien van draaggrepen, grijze zitbank van 12 mm berken multiplex met 

aluminium rugleuning. Omdat de gehele onderzijde in aluminium is uitgevoerd, is deze dug out extra beschermd tegen ballen en 

vandalisme.	In	diverse	lengten	en	met	diverse	opties	leverbaar.	TÜV-gecertificeerd.

Hoogte: 225 cm

Diepte: 100 cm 

Diepte + dak overhang: + 36 cm

Lengte: 300 cm Artikelnr. 060022OB3 

Lengte: 400 cm Artikelnr. 060022OB4 

Lengte: 500 cm Artikelnr. 060022OB5 

Dug out (transparant) met zijkanten deels in aluminium (gebogen model) 

Volledig gelaste aluminium dug out voorzien van 4 mm polycarbonaat of van dubbelwandig, semi-transparant 

polycarbonaat, onderste gedeelte van de zijkanten in aluminium uitgevoerd en voorzien van draaggrepen, grijze 

zitbank	van	12	m	berken	multiplex	met	aluminium	rugleuning.	In	diverse	lengten	en	met	diverse	opties	leverbaar.	TÜV-gecertificeerd.

Hoogte: 225 cm

Diepte: 85 cm 

Diepte + dak overhang: + 46 cm

Lengte: 300 cm Artikelnr. 060024OB3 

Lengte: 400 cm Artikelnr. 060024OB4

Lengte: 500 cm Artikelnr. 060024OB5 

Dug outs

Onze dug outs leveren wij in diverse uitvoeringen 

en afmetingen. Ze zijn ook te voorzien van diverse 

opties, denk aan:

• RAL-kleur

• Kunststof zitstoelen

• Opbergruimte

• Kledinghaken

• Voetenrooster

• Aluminium zitbank met rubber (i.p.v. multiplex)

• Zitbank van gerecycled kunstgras

• Transportwielen

Optioneel: zitstoelen

O
pt

io
ne

el:
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bank van gerecycled kunstgras
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Dug out BENELUX  II

Volledig gelaste aluminium dug out (gebogen model) voorzien van 3 mm polycarbonaat of van dubbelwandig, 

semitransparant polycarbonaat, grijze zitbank van 12 mm berken multiplex met aluminium rugleuning. Zijkanten 

extra versterkt met diagonale schoren. Tegen meerprijs polycarbonaat in 4 mm. In diverse lengten en met diverse opties leverbaar. TÜV-

gecertificeerd.

Hoogte: 228 cm

Diepte onder: 89 cm (Tegen meerprijs kan BENELUX ll ook in 150 cm diepte worden geleverd.)

Diepte boven: 99 cm

Lengte: 300 cm Artikelnr. 06BENLTR13 

Lengte: 400 cm Artikelnr. 06BENLTR14 

Lengte: 500 cm Artikelnr. 06BENLTR15 

Dug out (rechthoekig model)

Volledig gelaste, zeer robuuste aluminium dug out (rechthoekig model) voorzien van draaggrepen en grijze zitbank 

van 12 mm berken multiplex met aluminium rugleuning. In diverse lengten en met diverse opties leverbaar.  

TÜV-gecertificeerd.

Hoogte: 205 cm

Diepte: 82 cm 

Diepte + dak overhang: + 22 cm

Lengte: 300 cm Artikelnr. 06002103 

Lengte: 400 cm Artikelnr. 06002104 

Lengte: 500 cm Artikelnr. 06002105

Lengte: 600 cm Artikelnr. 06002106 

Optioneel: zitstoelen

Optio
neel: 150 cm, extra diep

Dug outs

Onze dug outs leveren wij in diverse uitvoeringen 

en afmetingen. Ze zijn ook te voorzien van diverse 

opties, denk aan:

• RAL-kleur

• Kunststof zitstoelen

• Opbergruimte

• Kledinghaken

• Voetenrooster

• Aluminium zitbank met rubber (i.p.v. multiplex)

• Zitbank van gerecycled kunstgras

• Transportwielen

O
pt

io
ne

el:
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bank van gerecycled kunstgras
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Dug out FibreTech PRO

Uit één geheel vervaardigd van composiet glasvezel en polyester hars. De dug out heeft een glanzende 

afwerking, wordt standaard geleverd in wit. Tegen meerprijs kan de dug out en de zittingen in elke 

gewenste kleur worden geleverd. Zowel aan de binnen- als buitenkant kunnen logo’s en sponsoruitingen 

worden aangebracht. Op deze manier kunt u heel eenvoudig uw clubkleuren terug laten komen wat zorgt 

voor een unieke uitstraling. 

Hoogte: 190 cm

Diepte: 140 cm 

Lengte: 150 cm 3 zitplaatsen  Artikelnr. FTPRO15 

Lengte: 250 cm 5 zitplaatsen  Artikelnr. FTPRO25 

Lengte: 400 cm 8 zitplaatsen  Artikelnr. FTPRO40 

Lengte: 500 cm 10 zitplaatsen Artikelnr. FTPRO50 

Dug out FibreTech STD

Uit één geheel vervaardigd van composiet glasvezel en polyester hars. De dug out heeft een glanzende 

afwerking, wordt standaard geleverd in wit. Tegen meerprijs kan de dug out en de zittingen in elke 

gewenste kleur worden geleverd. Zowel aan de binnen- als buitenkant kunnen logo’s en sponsoruitingen 

worden aangebracht. Op deze manier kunt u heel eenvoudig uw clubkleuren terug laten komen wat zorgt 

voor een unieke uitstraling. 

Hoogte: 160 cm

Diepte: 80 cm 

Lengte: 150 cm 3 zitplaatsen  Artikelnr. FTSTD15 

Lengte: 250 cm 5 zitplaatsen  Artikelnr. FTSTD25 

Lengte: 400 cm 8 zitplaatsen  Artikelnr. FTSTD40 

Lengte: 500 cm 10 zitplaatsen Artikelnr. FTSTD50 
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Mobiele dug out (getailleerd model)

Aluminium dug out voorzien van helder transparant (3 mm) polycarbonaat glas met grijze zitbank 

van 12 mm berken multiplex zitbank met aluminium rugleuning. Deze dug out wordt modulair (in 

delen)	geleverd.	TÜV-gecertificeerd.

Hoogte: 206 cm

Diepte: 81 cm 

Lengte: vanaf 300 cm  Artikelnr. 06SAM555 

Dug out – extra diep - HOCKEY (gebogen model)

Volledig gelaste aluminium dug out, voorzien van 4 mm polycarbonaat of van dubbelwandig, 

semi-transparant polycarbonaat, onderste gedeelte van de zijkanten in aluminium uitgevoerd en 

voorzien van draaggrepen. Zitbank van multiplex met aluminium rugleuning en  opbergruimte. Voorzien van 

kledinghaken.	In	diverse	lengten	en	met	diverse	opties	leverbaar.	TÜV-gecertificeerd.

Hoogte: 225 cm

Diepte: 152 cm 

Diepte + dak overhang: + 36 cm

Lengte: 300 cm Transparant Artikelnr. 060024OB3

Lengte: 400 cm Transparant Artikelnr. 060024OB4 

Lengte: 500 cm Transparant Artikelnr. 060024OB5

Optioneel: zitstoelen Kledinghaken
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Dug out voor honk- en softbal

Van aluminium, voorzien van TRESPA platen. Zitbank van multiplex 

met opbergruimte achter de zitbank, voorzien van kledinghaken. Optioneel is een extra 

opbergruimte voor materiaal met afsluitbare deur.

Hoogte: 220 cm

Diepte: 150 cm

Lengte: 900 cm  Artikelnr. 06BASE09 

Lengte: 1000 cm  Artikelnr. 06BASE10 

Lengte: 1100 cm  Artikelnr. 06BASE11 

Lengte: 1200 cm  Artikelnr. 06BASE12 



76 DUG OUTS 

Vaste en mobiele zitbanken

Onze zitbanken zijn in diverse uitvoeringen leverbaar en kunnen worden verankerd of mobiel worden 

gebruikt. De zitting is standaard van multiplex en optioneel zijn kunststof stoelen.

Dug outs in RAL-kleur

Dug outs voor stadionsDug outs voor officials met schrijftafel

Dug outs met extra zitplaatsen

Naast onze standaard dug outs leveren wij ook dug outs met extra zitplaatsen. De uitvoering van deze dug 

out wordt volledig afgestemd op uw wensen en het gewenst aantal zitplaatsen.

Wij leveren ook dug outs die volledig zijn afgestemd op uw wensen!
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Dug outs in RAL-kleurZitbank van gerecycled kunstgras

Verrijdbare dug out

Kunststof zitstoelen

Opbergruimte

Aluminium voetenrooster

Luxe zitstoelen

Kledinghaken Dug out met zonnepanelen

Achterzijde semi-transparantLED-verlichting




