
Afm. lxbxh: 28 x 16 x 6m.

aantal omschrijving uitvraag onderdelen
Elektrische plafondunits

4 Elektrische plafondunits tot 800 cm
De aangeboden elektrische plafondunit onderscheidt zich door een grote 

gebruiksvriendelijkheid en door ingebouwde beveiligingen.

1 Besturing 4 elektrische plafondunits bekabeld incl. toebehoren
Met deze besturing worden de veiligheidsfuncties van maximaal 4 plafondunits 

softwarematig geregeld. 
De units zijn handbediend (niet draadloos), bediening is gesitueerd op positie met zicht 

direct op de units
De elektrische bekabeling wordt voorzien door hoofdaannemer

1 Elektrisch aansluiten exclusief bekabeling

12 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet
Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. 

Inclusief ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. 

De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

4 Tussenconstructie per plafondunit
Maximale lengte 30 cm.

Handmatige plafondunits
1 Handmatige plafondunit (Unit 3-voudig t.b.v. ringen)

Plafondunits met geleidingen en hoekkatrollen met  touwschijven. Veilig, zelfblokkerend 

en zeer eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn met verstelblokken boven de ketting. 

Voorzien van draaibare snelsluiter voor het ophangen van bijvoorbeeld ringen, 

klimtouwen en trapezestokken.

1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie

1 Niskast voor 4 ringstellen
De inbouwkoker is voorzien van ankers voor het inmetselen door de aannemer. De 

inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor 

de ringstellen. Levering geschiedt inclusief een scharnierende deur voor de afsluiting. 

Afwerking van de deur geschiedt door hoofdaannemer

6 Ring (hout) met band voor units
Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

1 Ringenhaak alu. met opberging geschikt voor hoogte v.d. hal 
Ringenhaak met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van de 

geleidingen te hangen. De ringenhaak is voorzien van merktekens voor nethoogten van 

badminton, volley- en basketbal. Inclusief wandopberging.

3 Tussenconstructie per ringstel
Maximale lengte 30 cm.

Klimtouwinstallatie

Tafeltennis- Multifunctionele Gym/Sportzaal 

locatie: eerste verdieping

ruimte nummer: 1.05



1 Klimtouwrail met bocht touwen h.o.h. 100 cm
Deze stofvrije  rail heeft maximaal 5 meter rail langs de wand voor de opberging van de 

touwen. De rail is geschikt voor touwen met een onderlinge afstand van 100 cm. Ieder 

klimtouw kan afzonderlijk worden geblokkeerd. De rail kan vlak tegen het plafond 

gemonteerd worden en is voorzien van een  begin- en eindkatrol en stuitnokken boven 

ieder touw met een veiligheidsbeugel. Het wegtrektouw wordt met een kikker vastgezet 

aan de opbergbeugel.

1 Voorwagen  klimtouwrail
Klimtouwwagen zonder ketting waaraan het eerste klimtouw scharnierend kan worden 

opgehangen. De wagen heeft 4  stalen wielen met kogellagers.

8 Tussenwagen klimtouwrail ketting 100 cm.
Klimtouwwagen waaraan één van de tussenhangende touwen scharnierend kan worden 

opgehangen. De wagen wordt compleet geleverd met ketting van 100 cm en 

kettingsluiter en beschikt over 4  stalen wielen met kogellagers.

1 Achterwagen klimtouwrail ketting 100 cm.
Klimtouwwagen waaraan het laatste touw scharnierend kan worden opgehangen. De 

wagen wordt geleverd met ketting van 100 cm en kettingsluiters en heeft 4  stalen 

wielen met kogellagers

10 Klimtouw gevlochten met leren sok
Klimtouw van gevlochten hennep dat aan de onderzijde is afgewerkt met een lederen 

sok. . Het touw wordt scharnierend aan een klimtouwwagen opgehangen waardoor een 

veilig geheel ontstaat. Bestemd voor een zaalhoogte van 580 - 600 cm.  Voldoet aan de 

NEN 3345 normering. Deze kan aangetoond worden.

20 Tussenconstructie t.b.v. klimtouwinstallatie
Maximale lengte 30 cm.

1 Niskast voor 12 klimtouwen
De inbouwkoker is voorzien van ankers voor het inmetselen door de aannemer. De 

inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor 

de ringstellen. Levering geschiedt inclusief een scharnierende deur voor de afsluiting. 

Afwerking van de deur geschiedt door hoofdaannemer

Klimraam
1 Drievaks klimraam, 200 cm. elekt. ophijsbaar 

De geleidingsprofielen beginnen 2 meter boven de grond zodat de wand tot die hoogte 

obstakelvrij is. Met de electromotor kan het klimraam tot aan de vloer worden 

neergelaten en vervolgens handmatig in  schuine en  verticale stand worden gezet. Het 

raam op de vloer worden gefixeerd door middel van zelfsluitende vloerautomaten. Bij 

niet gebruik wordt het klimraam elektrisch tot 200 cm. boven de grond gehesen.

Bekabeling door hoofdaannemer

1 Bedieningskast/sleutelschakelaar inbouw
Elektrische bekabeling inclusief wandcontactdoos aan te brengen door de 

hoofdaannemer

1 Drie zijdig klimapparaat 
Mobiel klimapparaat uitgevoerd met 3 rekke. Een rek  heeft in het midden een extra 

grote opening voor bijvoorbeeld het inhaken van een glijbaan. 

Rekstokinstallatie



3 Zuil konisch 260 cm. aluminium
Aluminium rekstokzuil, te plaasten in een grondbus. De werkhoogte bedraagt maximaal 

260 cm, met een verstelling om de 10 cm. De zuil is  bij uitstek geschikt voor 

schoolgebruik. Gebruik in combinatie met de insteekrekstok. Voorzien van draagbeugel 

c.q. opstapje.

2 Rekstok insteekmodel, 230 cm.
Voorkeur voor snelvergrendelingssysteem . De roestvrije rekstok  is door 1 persoon op 

te stellen.

6 Opbergbeugel voor palen, bekleed, 

1 Opbergrek voor 2 rekstokken
Voor verticale opberging van 2 rekstokken. 

3 Grondbus konisch
Grondbus met een konische en cylindrische sluiting. De grondbus wordt afgesloten met 

een ring en deksel. 
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

Basketbalinstallatie
1 Basket 120x90 hout, gasveer 100 cm

Multiplexbord met wedstrijdring en -net. Ophijsbaar d.m.v. gasveren middels een 

trekstang. Instelbare hoogten: 305 - 280 - 260 cm.

6 Basket 120x90 hout vast aan de wand
Multiplex bord met een afmeting van 120x90 cm. Inclusief een wedstrijdring en net.  Het 

bord wordt met een achterframe tegen de wand gemonteerd (ca. 10 cm. 

vooruitstekend).

1 Baskettoren
Stabiliteit, verrolbaarheid en eenvoudige  samen te klappen. De ringhoogte is 

verstelbaar van 200 naar 305 cm. De bediening wordt ondersteund door een gasveer. 

Het kunststof bord 120x90 cm. Moet verankerd kunnen worden en is voorzien van een 

schooldunkring en net.  Voorzien met  beschermpads. 

1 Grondbus kort (klein) met tuimeloog
Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. 

Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen 

e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

Volleybalinstallatie
3 Volleypaal aluminium

Met ingewerkte glijprofielen waarin de bij te leveren glijstrips passen. Aan de onderzijde 

een stootnok zodat de glijstrips de sportvloer niet kunnen raken. Rubberen stootdoppen 

aan de onder- en bovenzijde voorkomen vloerbeschadigingen.

3 Volleystrip met touw/katrolverspanning in koker
Het volleynet kan met deze glijstrip op iedere gewenste hoogte worden gebracht. Geheel veilig 

door gesloten spansysteem

3 Volleystrips met haken (kort + lang)
Het volleynet kan met deze glijstrip  op iedere gewenste hoogte worden gebracht.

6 Grondbus t.b.v. aluminium paal



Grondbus voor volleybal, tennis en badminton. De grondbus is aan de binnenzijde 

voorzien van een coating. Inclusief messing ring en deksel.
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

6 Opbergbeugel voor palen, bekleed
Ook te gebruiken voor het opbergen van minitrampolines. 

3 Volleyprofiel doorlopend tot op vloer
Compleet met bevestiging voor het net aan een muurzijde. Voorzien van stalen 

schuifblokken met haak die op elke hoogte kan worden vastgezet. Doorlopend tot ca. 15 

cm. boven de vloer.

1 Volleynet 9,50 mtr. 
Aan de bovenzijde voorzien van een staalkabel, de onderzijde is opspanbaar met een 

nylon spanlijn. Uitgevoerd met spanstokken

1 Volleynet 7,5 mtr. 
Aan de bovenzijde voorzien van een staalkabel, de onderzijde is opspanbaar met een 

nylon spanlijn. Uitgevoerd met spanstokken.

1 Deksellichter
Deksellichter met  een zuignap voor het eenvoudig lichten van deksel van grondbussen.

Badminton
6 Honkpaal met netsteun voor badminton

Wit gelakte stalen palen. Uitgevoerd met een zware kunststof voet, niet strepend. De 

honkpaal is voorzien van een  kunststof opzetstuk met gleuf voor ondersteuning van het 

badmintonnet. Hoogte onderkant voet tot onderzijde gleuf opzetstuk bedraagt 155 cm.

1 Badmintonnet wedstrijd 3x aan koord (30 mtr.)
Hoogte 76 cm.Witte bovenband. Zijkanten en onderkant afgebiesd.

1 Badmintonnet wedstrijd 610 cm.
Wedstrijdbadmintonnet met een hoogte van 76 cm.  De zijkanten en onderkant  

afgebiesd.

1 KVLO set verplaatsbare toestellen (incl. transportwagens/materiaal)
1 KVLO onderwijsleerpakket basisonderwijs muw muziek installatie
1 dubbele opbergkast tbv onderwijspakket
1 enkele opbergkast tbv materialen 


