
Klimmuren uit polymeerbeton, met een hoog uitvoeringskarakter. Dit 
systeem kan vrijwel overal worden geplaatst. Het modulaire systeem 
maakt meerdere vormen en later uitbreidingen mogelijk. Het kader bestaat 
uit gegalvaniseerde stalen palen. De ongeveer 5 cm dikke klimplaten 
uit polymeerbeton zijn zijdelings bevestigd via verbindingen aan de 
dragers. Door de tweezijdige structureren ontstaat een bergachtige 
look. De tegen verdraaien beveiligde schroefdraad-inzetstukken zijn 
gesloten aan de achterzijde! De hoogwaardige klimgrepen zijn gemaakt 
van hars met kwartsoppervlak en zijn vastgeschroefd. Om diefstal te 
voorkomen kunnen ze ook aangekleefd worden.

D4335 l 3 elementen, incl. 192 klimgrepen Stuk 7.499,-
W 1400 kg  
D4345 l 4 elementen, incl. 256 klimgrepen Stuk 9.999,-
W 1800 kg  
D4355 l 5 elementen, incl. 320 klimgrepen Stuk 12.499,-
W 2200 kg  

vanaf 7.499,-

Opstelvoorbeelden voor boulderwanden uit polymeerbeton
Voor klimmuur met 3,4 en 5 elementen. Montagekosten op aanvraag.
D4336 h voor 3 elementen (D4335) Stuk 750,-
D4346 h voor 4 elementen (D4345) Stuk 950,-
D4356 h voor 5 elementen (D4355) Stuk 1.150,-

Gelieve bij bestelling aangeven: rechte of gebogen panelen!

BOULDERWANDEN UIT POLYMEERBETON

Eigenschappen: 
- Vrijstaande rotswand, aan beide zijden te beklimmen 
- Oppervlak in leisteenstructuur 
- Inclusief klimgreep - klimgrepen kunnen op elk moment worden toegevoegd 
- Bestaande handgrepen kunnen op elk moment worden verplaatst 
- weer- en weersbestendig polymeerbeton 
- Kolommen van verzinkt staal - UV- en vorstbestendig 
- Absoluut onderhoudsvrij 
- Vandalisme zeker 
- Gecertificeerd volgens DIN EN 1176 speeltoestel-
len en volgens specificaties van de GUV

Opstelvoorbeelden voor boulder-
wanden uit polymeerbeton

Uw individuele klimmuur! Graag werken wij uw tekening en 
keuzes uit voor individuele klimmuren. Zoals in de tekening 
wordt getoond, kunnen zowel gebogen als vlakke elementen 
tot een interessant klimparcours gecombineerd worden. Wendt 
u zich met uw wensen en ideeën tot ons!

Wat is een klimmuur? - Klimmen op kunstmatige wanden is uitgegroeid tot een 
echte rage. Een rotsklimmuur laat het klimmen zonder hulptouw mogelijk. De 
maximale hoogte van de klimmuur hangt af van de aard van de bodem: 
- niet dempend: max. opstaphoogte van 0,6 m (max. griphoogte ca 2 m)  
- licht dempend (ongebonden massa, bv. gazon): max. opstaphoogte 1,0 m  
- sterk dempende ondergrond (bv. matten, grind, boomschors, zand): max. 
opstaphoogte 1,5 m  
De maximale klimhoogte zonder veiligheidstouwen is 3,0 meter. De dempende 
ondergrond moet een reikwijdte van 2,5 meter achteraan en zijdelings bieden

Technische data: 
Klimplaten recht of gebogen. 
Maat: breedte 142 x hoogte 120 cm 
Palen: diameter 10 cm 
Valbeveiliging op het terrein:  
2,5 m overhang rondom 
Valdemping: 40 cm hoogte. 

Palen om in te betonneren 
in fundament van 80 x 80 x 80 cm 

 B super stabiel

 B vandalismebestendig

 B weerbestendig

 B rotsvast

 B aan beide zijden klimbaar
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517Boulderwanden uit beton




