
Boulderwand voor muurbevestiging
Polymeer betonnen plaat 125 x 240 cm. Door het modulaire bouw set-systeem, 
kunt u veel verschillende vormen van klimwanden ontwerpen en latere uitbreidingen 
zijn mogelijk. De sub-constructie is gemaakt van gegalvaniseerd stalen palen. De 
ongeveer 3 cm sterke polymeer betonplaten moeten worden vastgesteld aan de 
stalen palen met bouten. De klimplaten hebben een natuurlijke rotsstructuur. De 
bevestigingspunten voor de handgrepen zijn gesloten aan de achterkant, zodat 
ze niet kunnen draaien. Klimgrepen gemaakt van hoge kwaliteit, kunstmatig 
design met kwartsoppervlak, moeten worden vastgeschroefd aan de platen.  
Klimgrepen kunnen aan de plaat worden gelijmd om ze te beschermen tegen diefstal.
D4320 l Stuk 1.799,-
W 200 kg  

1.799,-BOULDERWAND VOOR MUURBEVESTIGING

EUROFLEX® Valbrekende tegel
Maximale veiligheid en een lange levensduur worden gewaarborgd door het homo-
gene en algemeen flexibele ontwerp van de valbeveiligingsplaten. De koepelvormige 
onderkant dient als afwatering. De platen kunnen zowel op een dragende, verlijmde 
ondergrond als op een ongebonden ondergrond (geen zand) worden gelegd. De in de 
fabriek gemonteerde verbindingsstukken voorkomen dat de valbeveiligingspanelen 
wegglijden en verwijderd worden en maken een snelle en betaalbare montage 
mogelijk. Eenvoudige bewerkbaarheid maakt een optimaal aangepaste installatie 
op toestelvoeten mogelijk. Gecertificeerd volgens DIN EN 1177.
D4370 l 50 x 50 x 4 cm m² 49,95
W 26 kg
D4380 l 50 x 50 x 5 cm m² 57,95
W 30 kg
D4383 l 50 x 50 x 6 cm m² 67,95
W 36 kg
D4384 l 50 x 50 x 7 cm m² 69,95
W 42 kg

vanaf 49,95

EUROFLEX® VALBREKENDE TEGEL

Standaardkleuren: rood/bruin 
Tegen meerprijs ook in groen, 
zwart of grijs beschikbaar!

- Nieuw verbindingssysteem 
- Beveiligde verbinding 
- Zelfs met kleine oneffenheden

VALBESCHERMINGSMAT 3D-PUZZEL

Randmat 3D-PUZZEL
Afgekante randstukken zorgen voor 
barrièrevrije overgangen en voorkomen 
struikelgevaar. 
D4395-02 l 4,5 cm Stuk 9,95
W 30.08 kg
D4396-02 l 6 cm Stuk 11,95
W 3 kg
D4397-02 l 8 cm Stuk 15,95
W 8 kg

Hoekmat 3D-PUZZEL
Afgekante hoekstukken zorgen voor 
barrièrevrije overgangen en voorkomen 
struikelgevaar. 
D4398-02 l 4,5 cm Stuk 7,95
W 2.3 kg
D4399-02 l 6 cm Stuk 10,95
W 3 kg
D4400-02 l 8 cm Stuk 14,95
W 4.5 kg

vanaf 9,95 vanaf 7,95

vanaf 49,95
Valbeschermingsmat 3D-PUZZEL
Nieuw verbindingssysteem voor een optimale horizontale en verticale verbinding. Zelfs 
bij lichte oneffenheden kunnen de elementen snel en eenvoudig worden gelegd en 
garanderen ze nog steeds een stabiele en veilige verbinding (ook zonder insteek- of 
lijmverbinding). De matten zijn 62 x 62 cm groot, waterdoorlatend, stevig en antislip.
D4390-02 l 4,5 cm m² 49,95
W 30.08 kg
D4391-02 l 6 cm m² 65,95
W 39 kg
D4392-02 l 8 cm m² 89,95
W 52.9 kg

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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Outdoor Boulderwanden




