Sporthal
locatie: eerste etage
ruimte nummer: 1.25
Afm. lxbxh: 48,8x28x11 te gebruiken in drie delen
Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden
aantal omschrijving uitvraag onderdelen
Plafondtoestellen.
6 Elektrische plafondunits tot 800 -1100 cm
De aangeboden elektrische plafondunit onderscheidt zich door een grote
gebruiksvriendelijkheid en door ingebouwde beveiligingen.
1 Besturing 8 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
6 Tussenconstructie per plafondunit
Maximale lengte 30 cm.
Klimtouwinstallatie.
2 Klimtouwrail recht voor 6 touwen h.o.h. 100 cm
Deze rail is geschikt voor touwen met een onderlinge afstand van 100 cm. Ieder klimtouw
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.
2 Klimtouwrail, per 3 meter
Klimtouwrail van 3 meter, stofvrij. De railvlak vlak tegen het plafond worden gemonteerd
of opgehangen worden aan speciale consoles.
2 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.
2 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
12 Klimtouw, gevlochten met lederen sok, 1062 cm.
16 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
Wandtoestellen
Units handbediend aan zwenkarm
2 Ringstel wegdraaibaar met koord 150/300/450 cm
Ringstel uit de wand, op zwenkarm. Voorzien van draaibare snelsluiters voor ophangen van
bijv. ringen, klimtouwen en trapezestokken. De zwenkarm is eenvoudig en licht te
bedienen. Inclusief houten ringen met band.
2 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
1 Ringenhaak alu. met opberging voor hoogte 550 cm
Ringenhaak met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van
degeleidingen te hangen. De ringenhaak is voorzien van merktekens voor nethoogten van
badminton, volley- en basketbal. Inclusief wandopberging.
1 Drievaks klimraam, elektrisch Hor. 2 m
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

Basketbalinstallatie.
6 Baskettoren, Wit
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.
Rekstokinstallatie.
6 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.
12 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.
4 Rekstok insteekmodel, 230 cm.

Voorkeur voor snelvergrendelingssysteem . De roestvrije rekstok is door 1 persoon op te
stellen.
12 Opbergbeugel voor palen, bekleed,
2 Opbergrek voor 2 rekstokken
Voor verticale opberging van 2 rekstokken. Vereiste minimale hoogte bedraagt 250 cm.

alternatief
opbergwagen(s) voor rekstokpalen in combinatie met volleybaalpalen
2 Afschermnet op staalkabel, Afm.: l x h : 28 x 5 m. (zaalhockey/handbal)
Inclusief lier en bevestigingsmaterialen.
Volleybalinstallatie
8 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.
8 Volleystrip met touw/katrolverspanning in koker
Het volleynet kan met deze glijstrip op iedere gewenste hoogte worden gebracht. Geheel veilig door
gesloten spansysteem

8 Volleystrips met haken (kort + lang)
Het volleynet kan met deze glijstrip op iedere gewenste hoogte worden gebracht.
4 Volleynet wedstrijd NeVoBo 6-punts bevestiging
Conform de laatste F.I.V.B. reglementen. Het net is los te spannen t.o.v. de met kunststof
ommantelde staalkabel, lengte 10 meter. Het net is uitgevoerd in knooploos nylon kleur
zwart. Maaswijdte 10x10 cm. De bovenband is 7 cm. breed en voorzien van 2 D-sluitingen
met spankoord. De onderband is 5 cm. breed en voorzien van 2 D-sluitingen met
spankoord. Midden tussen bovenband en onderband heeft het net 2 extra D-sluitingen met
spankoord. Tevens voorzien van uitneembare glasfiber zijstokken van 12 mm. in zwart
polyester band.
1 Palen-nettenwagen met 4 zwenkwielen (zie ook alternatief bij rekstok)
Palen-nettenwagen, eenvoudig te verplaatsen d.m.v. 4 zwenkwielen. Op de wagen kunnen
10 palen en meerdere netten opgeborgen worden. Beklede beugels voorkomen
beschadigingen van de palen.
8 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.
1 scheidsrechtersstoel volleybal
vrijstaande, verrijdbare op hoogte instelbare scheidrechtsrestoel zolwe staand als zitten te
gebruiken
Badminton
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.
12 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.
3 Badmintonnet wedstrijd 3x aan koord (30 mtr.)
Hoogte 76 cm.Witte bovenband. Zijkanten en onderkant afgebiesd.
T.b.v. driedeling (tussen de badmintonvelden)
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.
T.b.v. Ultragym
20 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, excl. ring/deksel
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.
T.b.v. basketbaltorens
22 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, excl. ring/deksel
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.
T.b.v. handbal
2 Handbaldoel met klapbeugel 100 cm. Diep
Stabiele, aluminium uitvoering met afgeronde hoeken. Samenklapbaar, afm. 300x200 cm.
Het doel is 100 cm. diep is ook geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey. Exclusief
vloerbevestigingen en net. Voorzien van een extra zware klapbeugel.
2 Doelnet 300x200 cm, 4x4 cm, ø 2,5 mm, groen, met band
1 Transportwagen voor 2 handbaldoelen,
Deze wagen is uitgerust met 4 zwenkwielen en is aan beide zijden voorzien van
ophangbeugels.
4 Vastzetknop + klemstuk extra hoog, snelsp. tbv grondbus kort
T.b.v. vastzetten doelen
16 Grondbus kort voor snelspanner excl. ring/deksel
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.
T.b.v. FIG turnen
30 Grondbus kort (groot) met tuimeloog, exclusief ring/deksel
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.
T.b.v. korfbal
2 Grondbus voor korfbalpaal aluminium
De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.
Deksellichter
Handige deksellichter met aan de onderzijde een zuignap voor het eenvoudig lichten van
deksel van grondbussen.
T.b.v. Zaalhockey
1 Balkenset kunststof licht
1 transportwagen(s) voor balken set

2 KVLO set verplaatsbare toestellen (incl. transportwagens/materiaal)

3
3
2
1

dubbele opbergkast tbv onderwijspakket
enkele opbergkast tbv materialen
Ballenwagen met ruimte voor opbergkisten
Balenwagen

