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DE SPORTBOX
De	SportBox	is	opslagruimte	voor	fitness-	en	trainingsmaterialen	die	op	verschillende	

plekken kan worden geplaatst. Gebruikers kunnen zich registreren via een app en 
middels een app & move concept kunnen gebruikers de box openen, trainingen 

reserveren en oefeningen bekijken. Ook is het mogelijk om de SportBox uit te 
voeren met een RFID sleutel.  De SportBox is voorzien van in- en uitschuifbare 

lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB) en zijn uitgerust 
met	diverse	fitness-	en	trainingsmaterialen.	De	inhoud	wordt	met	een	

intelligent camerasysteem beveiligd (tegen diefstal en onbevoegd gebruik). 
De inhoud kan geheel naar wens worden samengesteld.

Met handige app

https://www.youtube.com/watch?v=_hCTJQcv6gk
https://www.youtube.com/watch?v=_hCTJQcv6gk
https://www.youtube.com/watch?v=3mc1tGJoZOE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_hCTJQcv6gk
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SportBox – original

De	Sportbox	–	original	is	een	opslagruimte	voor	fitness-	en	trainingsmaterialen

die op verschillende plekken kan worden geplaatst. Dankzij het robuuste

ontwerp en vandalismebestendige deuren, zijn deze materialen veilig in de

Sportbox	opgeborgen.	De	original	uitvoering	is	uitgerust	met	diverse	fitnessen

trainingsmaterialen en de inhoud wordt met een intelligent camerasysteem

beveiligd (tegen diefstal en onbevoegd gebruik). De Sportbox is voorzien van in 

en uitschuifbare lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB), een

veiligheidssysteem en een handige app. De inhoud kan bijvoorbeeld bestaan

uit:	medicijnballen,	een	coördinatieladder,	fitnessmatten,	springtouwen,

pionnen,	fitnessbanden,	ringen,	battleropes,	gewichtsvesten,	TRX	touwen	en

kettlebells. De Sportbox – original is tevens uitgerust met een app-&-move

concept zodat gebruikers de box gemakkelijk kunnen openen, trainingen

kunnen reserveren en oefeningen kunnen bekijken. De Sportbox – original is

ideaal om te plaatsen bij openbare ruimten, parken, universiteiten, scholen,

verenigingen,	bedrijfsterreinen,	fitness-	en	bootcampplekken,	woonwijken,	etc.

Artikelnr. SPBX-OE

SportBox – light

De	SportBox	-	light	is	een	opslagbox	voor	alle	fitness-	en	trainingsmaterialen

die op verschillende plekken kan worden geplaatst. De SportBox voorziet

zichzelf van stroom door middel van een zonnepaneel. Het zonnepaneel wordt

beschermd	door	plexiglas.	De	SportBox	heeft	meerdere	uitschuiflades	om

verschillende	fitness-	en	trainingsmaterialen	op	te	bergen.	De	deuren	van	de

box hebben een robuust ontwerp en zijn vandalismebestendig, hierdoor is

de box geschikt voor de openbare ruimte. De SportBox is door iedereen te

gebruiken en reserveren via de ontworpen app. Op de SportBox staat een

duidelijke gebruiksaanwijzing zodat sporters van elk niveau eenvoudig aan de

gang kunnen met de SportBox. Daarnaast is er ook ruimte om te adverteren op

de SportBox.

De SportBox is te plaatsen in de openbare ruimten, parken, universiteiten,

scholen,	verenigingen,	bedrijfsterreinen,	fitness-	en	bootcampplekken,

woonwijken, etc.

Artikelnr. SPBX-LE

SportBox – XS

De SportBox XS is een compacte opslagruimte voor in de openbare ruimte. De

SportBox XS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een voetbal op te bergen

bij een voetbalveld, een basketbal bij een basketbalveld of een tafeltennisset

bij een tafeltennistafel. De SportBox XS is zelfvoorzienend op het gebied van

stroom. Over het zonnepaneel is een plexiglas plaat gemonteerd. Daarnaast

staat op de SportBox een duidelijke gebruiksaanwijzing en is er ruimte om te

adverteren. De SportBox XS kan optioneel met een standaard worden geleverd.

Voordelen:

• Materialen gemakkelijk te reserveren

• Sportbox altijd toegankelijk

• Inhoud altijd beveiligd

• Ruimte om te adverteren

• Zelfvoorzienend o.h.g.v. stroom

Artikelnr. SPBX-XSE

SportBox - XS-padel

De SportBox – XS-padel is een compacte opslagruimte voor in de openbare 

ruimte of bij tennisverenigingen. De SportBox – XS-padel is een SportBox XS, 

maar dan speciaal ontworpen voor padelrackets en ballen. De SportBox – XS-

padel is zelfvoorzienend op het gebied van stroom. Over het zonnepaneel is 

een plexiglas plaat gemonteerd. Daarnaast staat op de SportBox een duidelijke 

gebruiksaanwijzing en is er ruimte om te adverteren.

De SportBox – XS-padel kan optioneel met een standaard worden geleverd, wat 

ideaal is voor naast de padelbanen.

Artikelnr. WHSBXSP

Bekijk de video van Sportbox - XS-padel

Original

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 1375 x 840 x 1250 mm

Totale hoogte met zonnepaneel ca. 1350 mm

Leeggewicht ca. 730 kg

Light

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 1375 x 840 x 1250 mm

Totale hoogte met zonnepaneel ca. 1350 mm

Leeggewicht ca. 730 kg 

XS

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 572 x 416 x 452.5 mm

Leeggewicht ca. 50 kg  

https://www.youtube.com/watch?v=FuaPNhc7eYU
https://www.youtube.com/watch?v=FuaPNhc7eYU
https://www.youtube.com/watch?v=FuaPNhc7eYU
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