
De beste kwaliteit

Nederlands fabricaat

Standaard 3 jaar garantie

Bij FOSK werken we alleen met de beste materi-
alen voor onze producten. We gebruiken het 
helderste glas en werken elke spiegel tot in 
detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.

Al onze spiegels worden door onszelf gemaakt, 
in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we 
garanderen dat onze spiegels aan de hoogste 
veiligheidsnormen voldoen.

De kwaliteit van onze producten onderstrepen 
we graag door onze garantie. Op al onze spiegels 
krijgt u daarom minimaal 3 jaar garantie.

Vaste spiegelwanden

www.foskmirrors.com

De veiligste spiegelwand voor elk gebruik
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Een vaste spiegelwand voor elke situatie

Met oog voor veiligheid

www.foskmirrors.com

Zoekt u een vaste spiegelwand? Ongeacht de lengte van uw wand kunt u bij ons 
terecht. Met onze standaard spiegeldelen van 1,50 bij 2,00 meter zorgen wij voor 
een spiegelwand van de gewenste lengte. Deze wordt met hulp van een aluminium 
profiel aan de wand bevestigd. Onze spiegelwanden worden gebruikt door sport-
scholen, fitnessstudio’s, dans- en balletzalen, maar ook door fysiotherapeuten, 
maneges en andere partijen. In Nederland zijn we op dit gebied nummer één. In de 
rest van Europa neemt de vraag naar onze spiegels steeds meer toe.

Al onze spiegels worden ontworpen en gemon-
teerd met veel aandacht voor veiligheid. Daarom 
zijn ze allemaal voorzien van veiligheidsfolie. Deze 
gecertificeerde folie plakken we achter op onze 
spiegels. Mocht de spiegel ondanks alles breken, 
dan blijven de scherven aan de folie plakken.
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Een schitterend gezicht
Danssport levert prachtige beelden op: dansparen 
lijken over de vloer te glijden en dansgroepen 
hebben hun bewegingen perfect afgestemd. Dit is 
te danken aan uren oefening. Een spiegelwand is 
hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Met een spiegel 
kunnen dansers en instructeurs beter werken aan 
de juiste houding en beweging. Trainen wordt 
effectiever en dus ook leuker. Daarnaast geeft een 
spiegelwand een frisse, chique en ruimtelijke 
uitstraling aan uw danslokaal.

Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie

Gemakkelijk in elke ruimte te monteren

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Vaste dansspiegel
Onmisbaar hulpmiddel voor elke dansschool



Artikelnummer 10-0822.0000

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Voorzetwand In overleg

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Pluggen, schroeven en lijm

Gewicht per paneel 

Bevestiging

45 kg

3,0 m2

FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie
De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een 
veiligheidsolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een 
speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels 
zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U 
kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel-
delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd 
aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte 
van de wand.
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Klikprofiel

Vast profiel
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www.foskmirrors.com

Specificaties

Datasheet
Vaste dansspiegel

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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Een aansprekende sportstudio
Elke sporter kan erover meepraten: motivatie is de 
basis voor succes. Deze motivatie komt uit onszelf, 
maar de omgeving is ook belangrijk. Een inspirerende 
ruimte en de juiste hulpmiddelen helpen om goed en 
met plezier te trainen. Een spiegelwand speelt hierbij 
een belangrijke rol. Jezelf en anderen zien bewegen 
geeft een impuls om door te gaan. Ook zorgt een 
spiegelwand voor een frisse, chique en ruimtelijke 
uitstraling. 

Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie

Gemakkelijk in elke ruimte te monteren

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Vaste fitnessspiegel
Extra motivatie voor een goede workout



FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie
De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een 
veiligheidsolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een 
speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels 
zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U 
kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel-
delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd 
aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte 
van de wand.

Artikelnummer 10-0822.0000

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Voorzetwand In overleg

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Pluggen, schroeven en lijm

Gewicht per paneel 

Bevestiging

45 kg

3,0 m2
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Specificaties

Datasheet
Vaste fitnessspiegel

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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Voor de juiste sfeer
Wilt u een vaste spiegelwand met extra uitstraling? 
Dan kunt u kiezen voor onze spiegelwand met ledver-
lichting. Deze spiegelwand is leverbaar in elke afme-
ting. We bouwen hem op uit onze standaard spiegel-
delen van 1,50 bij 2,00 meter. Rondom brengen we 
ledverlichting aan. Met de bijgeleverde afstandsbedie-
ning kunt u deze laten branden in elke gewenste 
RGB-kleur. Zo zorgt u in uw dans- of sportschool bij 
elke activiteit voor de juiste sfeer!

Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie

Gemakkelijk in elke ruimte te monteren

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Vaste spiegelwand
Met ledverlichting



Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel

FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie
De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een 
veiligheidsolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een 
speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels 
zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U 
kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel-
delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd 
aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte 
van de wand.

Artikelnummer 10-0822.0000

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Voorzetwand In overleg

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

RGB (met afstandsbediening)

Gewicht per paneel

Kleur led

45 kg

(per spiegeldeel)3,0 m

Specificaties
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Datasheet
Vaste spiegelwand met led
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Afgestemd op ballet
Zoekt u een spiegelwand voor uw balletstudio? 
Speciaal voor het beoefenen van ballet hebben we 
bij FOSK Mirrors spiegeldelen met een uitsparing. 
Dankzij deze uitsparingen kunnen we de spiegel-
delen en beugels voor een enkele of een dubbele 
ballet barre eenvoudig aanbrengen op dezelfde 
muur. De barres bevinden zich op de hoogte die is 
vastgesteld in internationale richtlijnen. Zowel de 
spiegelwand als de ballet barre kan aangelegd 
worden in elke gewenste lengte. 

Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie

Gemakkelijk in elke ruimte te monteren

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Vaste balletspiegel
Een balletstudio in een handomdraai



Speciaal voor ballet
Voor het beoefenen van ballet hebt u uiteraard een barre nodig. 
Daarom vindt u bij ons spiegeldelen met een uitsparing en beugels voor 
een enkele of dubbele barre. Beide zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Door de uitsparingen kunnen we de beugels en de spiegeldelen 
eenvoudig op dezelfde wand bevestigen. Zodra we beide met zorg 
hebben gemonteerd, bevestigen we de barres op de beugels. Deze 
bestaan uit lengtes essenhout met een diameter van 40 mm en een 
lengte van 3,0 meter. Voor een langere barre plaatsen we meerdere 
lengtes achter elkaar. 

Artikelnummer 10-0822.0000

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Enkel

Dubbel

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Hoogte barre Volgens internationale richtlijnen

Balletbeugel Enkel / dubbel

Zwart / wit

Diameter barre

Kleur beugel

40 mm

(per spiegeldeel)3,0 m
2
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Specificaties

Datasheet
Vaste balletspiegel

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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Oefenen in elke ruimte
Met onze verrijdbare ballet barre kunt u trainen waar u 
maar wilt, zeker in combinatie met een van onze verrijdba-
re spiegels. De barre bestaat uit twee lengtes essenhout 
bevestigd op twee verzwaarde voeten. De houten stokken 
hebben een ovale vorm en een lengte van 3,5 meter.  
Beide bevinden zich op de hoogte die in internationale 
richtlijnen voor ballet is afgesproken.

Elke voet is voorzien van vier streeploze wielen. Wilt u de 
barre verplaatsen, dan kunt u hem kantelen en daarna 
met gemak naar de juiste plek verplaatsen. De barre is 
vrijstaand. Dankzij het gewicht van de voeten is verdere 
verankering overbodig. Voor vervoer naar wisselende 
locaties krijgt u er een tweedelig onderstel met vier 
zwenkwielen bij. Deze barre is dus in alle opzichten 
gemakkelijk in gebruik. 

Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie

Volgens internationale richtlijnen

Gemakkelijk te verplaatsen

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Verrijdbare ballet barre
Met gemak wordt elke ruimte een balletzaal



Uniek product Mobiel, veilig
en stabiel

3 jaar garantie

Artikelnummer 10-0500.0000

Breedte (totaal) 20 cm (350 cm)

Hoogte 110 cm

Diepte 50 cm

Gewicht 60 kg

Kleur frame Eigen keus (standaard zwart)

Basismateriaal Staal

Aantal wielen 4 per poot

Garantie 3 jaar

Levertijd Leverbaar uit voorraad

Functionaliteit in samenhang met eerste klasse design
Deze verrijdbare barre is 3,5 meter lang en heeft essenhouten ovale 
barre’s van Ø41×51 mm. Door gebruik van ovale barre’s kan deze 
een grotere overspanning maken en vermindert het torderen van 
het geheel. 

2022
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Datasheet

Specificaties

Verrijdbare ballet barre


