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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
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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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Specificaties

Datasheet
Vaste dansspiegel

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel


