
Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt als (tijdelijke) sportvloer 
voor diverse sporten zowel binnen (indoor) als buiten (outdoor) en 
zijn 100% recyclebaar na einde levensduur. Naast ontwerp, belijning 
en levering kunnen wij ook de installatie verzorgen. Onze indoor 
vloeren voor zaalhockey zijn voorzien EN 14904	certificaat	en	worden	
geproduceerd volgens ISO 9001. De garantie op onze modulaire 
sportvloeren bedraagt maar liefst 15 jaar. 

Ons ruime assortiment aan modulaire tegels biedt de mogelijkheid om 
eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde ondergrond gelegd te 
worden. De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen worden 
voorzien van belijning voor diverse sporten en (sponsor)logo’s. 

MODULAIRE 
SPORTVLOEREN

Bekijk de video!

https://www.youtube.com/watch?v=_qohctOsZNY
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Naxos Air Evolution (indoor)

De modulaire sportvloer Naxos Air

Evolution voor indoor toepassingen met 

een schokabsorberende ondervloer van 

6.5 mm voorzien van ‘wave’ structuur 

zorgt	voor	een	extra	dempend	effect.

Naxos Master (indoor)

De modulaire sportvloer Naxos Master

voor indoor toepassingen heeft een

geïntegreerde rubberen ondervloer met

‘wave’ structuur. Door het geïntegreerde

systeem biedt deze vloer vele 

voordelen, zoals: geluidsreductie, 

hoge (schok)absorptie, compenseert 

oneffenheden	t.o.v.	de	ondergrond	en	

door de luchtcirculatie is deze vloer zeer 

geschikt voor ruimtes met een hoge 

luchtvochtigheid.

Naxos Sport Evolution (indoor)

De modulaire sportvloer Naxos Sport

Evolution voor indoor toepassingen heeft

een rubberen ondervloer van 4 mm en 

biedt de juiste demping en schokabsorptie 

ter voorkoming van blessures.

Patmos Evolution (outdoor)

De modulaire sportvloer Patmos

Evolution voor outdoor toepassingen is

ontworpen om snel water af te kunnen

voeren. De tegels zijn geschikt voor

het beoefenen van diverse sporten en

multifunctioneel gebruik.

Patmos Master (outdoor)

De modulaire sportvloer Patmos Master 

voor outdoor toepassingen heeft een 

geïntegreerde rubberen ondervloer met 

‘wave’ structuur. Door het geïntegreerde 

systeem biedt deze vloer vele voordelen, 

zoals: geluidsreductie, luchtcirculatie, 

compenseert	oneffenheden	t.o.v.	de	

ondergrond en zorgt voor de juiste 

demping en schokabsorptie ter 

voorkoming van blessures.

3X3 Basketball

Bij de inrichting van een Urban Sport locatie mag een 3x3 basketbalveld niet ontbreken. 

W&H Sports levert diverse inrichtingsmaterialen voor de realisatie van streetball- 

en basketbalvelden. Dankzij onze personaliseerbare sportvloeren en hufterproof 

basketbalpalen kan elk 3x3 basketbalveld naar wens ingericht worden.

Baseball5

De technische eigenschappen van deze vloeren kunnen een positieve bijdrage leveren aan 

het beoefenen van verschillende buitensporten. Zo ook bij Baseball5. Een groeiende sport 

die in Nederland ook nog eens ondersteund wordt door KNBSB. Hoewel er voor de sport 

weinig tot geen sportmaterialen nodig zijn, is een goede ondervloer een pré. Sinds 2021 zij 

wij Partner van de KNBSB. 

SPECIFICATIES 
NAXOS AIR EVOLUTION

SPECIFICATIES 
NAXOS MASTER

SPECIFICATIES 
NAXOS SPORT EVOLUTION

SPECIFICATIES 
PATMOS EVOLUTION

SPECIFICATIES 
PATMOS MASTER

INDOOR OUTDOOR
BEKIJK ONZE

3X3 BASKETBALL 
VLOER

BEKIJK ONZE 
BASEBALL5

VLOER

https://whsports.nl/product/naxos-air-evolution-indoor/
https://whsports.nl/product/naxos-master/
https://whsports.nl/product/naxos-sport-evolution/
https://whsports.nl/product/patmos-evolution/
https://whsports.nl/product/patmos-master/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/3x3-basketbalveld/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/3x3-basketbalveld/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/3x3-basketbalveld/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/baseball5/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/baseball5/
https://whsports.nl/product-categorie/urban-sports/baseball5/
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Kleuren, afwerking, belijning en logo’s

Onze modulaire sportvloeren kunnen worden 

geleverd in diverse kleuren en kunnen worden 

voorzien van een gehele randafwerking rondom. 

Speciale randen en hoekstukken zorgen voor 

een fraaie afwerking en optimale overgang. De 

modulaire vloer kunnen wij voorzien van belijning 

voor iedere sport maar ook is het mogelijk om 

logo’s aan te brengen. Een modulaire sportvloer 

biedt dus goede mogelijkheden

voor sponsors!

Zaalhockey

Onze modulaire sportvloer voor zaalhockey heeft

een speciale, matte oppervlakteafwerking die zorgt

voor	een	uitstekende	grip	en	minder	reflectie	van

de verlichting. Naast de vloer kunnen wij ook de 

volledige inrichting voor zaalhockey verzorgen. Zo 

leveren wij zaalhockeydoelen, zaalhockeybalken, 

transportwagens, tribunes en zitbanken.

BEKIJK ONS 
ZAALHOCKEY 

AANBOD

https://whsports.nl/product-categorie/modulaire-sportvloeren/zaalhockey/
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