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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
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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
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Specificaties

Datasheet
Vaste balletspiegel

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel


