
AFSCHERMNETTEN

Wij leveren ook elektromotorische 
systemen. Vraag om een individueel 
aanbod. Uiteraard bieden wij u ook 
de juiste installatie van uw netwerk 
systeem aan.

vanaf 495,-

ZAALVLOERBESCHERMING PVC

Elastische, eenlagige en homogene zaalvloerbescherming 
uit PVC volgens EN 649. De beschermende vloerbe-
dekking beschermt hoogwaardig parket, linoleum en 
PVC-vloeren tegen vocht, vuil en grove beschadigingen 
door machines bij evenementen. In de fabriek wordt hij 
uitgerust met een reinigingsbesparende PUR-coating 
voor een verminderde vuilaanhechting.

Productgegevens:
- Afmetingen: 15 of 25 m x 2,00 m 
- Dikte 1,2 mm +/- 0,2 mm 
- Spelingen op afmetingen +/- 2 % 
- Kleur: beige-grijs gemarmerd 
- Brandgedrag: Bfl-S1 (DIN EN 13501-1) moeilijk 
ontvlambaar 
- Slipweerstand BGR 181 R 9 
- Gewicht: 1,90 kg/m². 
- Rolgewichten: ca. 57 resp. 95 kg.
U8101 l 15 x 2 m Rol 495,-
W 62 kg  
U81012 l 25 x 2 m Rol 799,-
W 100 kg  

Plakband voor vloerbescherming
Plakband lichtgrijs 25 m rol voor bevestiging van 
vloerbescherming, kleefkracht: sterk hechtend, 
vochtbestendig, voor het vastkleven van de zij-
kanten. 
U81019 l Rol 16,95
W 62 kg

Transport- en opbergwagen voor vloermatten
Laadvlak 1,00 x 2,00 m, lengte 2,12 m, duwbeugel 
vast gelast aan het frame, draagvermogen 800 kg, 
2 massief rubberen zwenkwielen met rem en 2 
vaststaande wielen, geeft geen kleur af. Laadvlak: 
gelast hoekig frame met ingeklonken plaat op 
houtbasis met beukenhouten structuur. Capaciteit: 
ca. 200 m² naaldviltplaten (U8100).
U81018 l Stuk 1.199,-
W 50 kg  

1.199,-

Ophangsysteem voor balvangnetten met looprails
Onze standaard looprails & steunbuizen zijn gemaakt 
van een gegalvaniseerd staalprofiel. Systemen 
voor balvangnetten moeten individueel worden 
ontworpen op basis van de bouwomstandigheden. 
Wij adviseren u graag en maken met plezier een 
offerte op voor uw persoonlijke situatie.
U4259 l op aanvraag

TOEBEHOREN

vanaf 59,95

VLOERBESCHERMING VOOR 

TURNZALEN UIT NAALDVILT

Beschermende vloerbekleding voor turnzalen uit naald-
vilt. De naaldvilt-platen met decoratieve ribbelstructuur 
zorgen voor een aangename omgeving in de turnzaal 
en beschermen kwaliteitsvloeren op een betrouwbare 
manier tegen vuil en beschadigingen tijdens evenementen. 
Afmetingen 1,00 x 2,00 m voor grote oppervlakken.

- Kleur: antraciet 
- Afmeting: 1 stuk = 1,00 x 2,00 m 
- Gewicht: 3,7 kg/m² 
- Gebruiksklasse: Objectengebied - tijdelijk met druk 
personenverkeer 
- Bovenste laag 100 % polypropyleen 
- Brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: Bfl-S1 
brandvertragend materiaal 
- Totale dikte 8,0 mm +- 10 % 
- Achterzijde: zware coating met vliesbedekking
U8100 l Stuk 64,95
W 7.8 kg vanaf 20 Stuk 59,95

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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