
De beste kwaliteit

Nederlands fabricaat

Veiligheid voorop

Bij FOSK werken we alleen met de beste 
materialen 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 
verwerkt, in onze eigen werkplaats. Hier-
door kunnen we garanderen dat onze 
spiegels aan de hoogste veiligheidsnor-
men voldoen.

Dankzij een stevig stalen frame en een 
mdf-achterplaat zijn onze inklapbare spie-
gels zeer schokbestendig. En dichtge-
klapt is de spiegel zelf goed beschermd 
tegen elk gevaar.

Inklapbare spiegels

www.foskmirrors.com

De beste combinatie van omvang en veiligheid
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De juiste keuze voor extra veiligheid
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Bij sport, dans en theater is een spiegel een belangrijk hulpmiddel. Maar vanwege veiligheid is een stan-
daard spiegelwand niet altijd gewenst. Voor die situaties kunt u kiezen voor onze inklapbare spiegels. 
Deze spiegels bieden u het voordeel van een groot spiegeloppervlak in combinatie met een hoge veilig-
heid.

Dit is te danken aan de doordachte constructie. Een stevig stalen frame en een mdf-achterplaat maken 
deze spiegels zeer schokbestendig. En door de inklapbare spiegeldelen kunt u de spiegel na gebruik 
afsluiten. Zo is uw spiegel veilig voor elk gevaar. Vanwege het gewicht zijn onze inklapbare spiegels 
alleen geschikt voor massieve, niet-poreuze muren van beton of steen. Oudere wanden van bijvoorbeeld 
gips zijn niet geschikt voor bevestiging. 



Artikelnummer 10-0103.2550

Breedte (ingeklapt) 255 cm (128 cm)

Hoogte 170 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 4,34 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 100 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Vergrendelbaar Nee

Garantie 5 jaar

Wijze van verzending Transporteur / In overleg

Wijze van verpakking Folie

Levertijd In overleg

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

Standaard
5 jaar garantie

Kwaliteit en veiligheid gegarandeerd
Ook onze inklapbare spiegels hebben hun 
TÜV-certificaat verdiend. Hun veiligheid en 
kwaliteit voldoen aan de hoogste eisen.
 
Om dit te onderstrepen bieden wij u stan-
daard vijf jaar garantie op deze spiegels.
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Artikelnummer 10-0103.4000

Breedte (ingeklapt) 398 cm (203 cm)

Hoogte 170 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 6,8 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 205 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Vergrendelbaar Ja

Garantie 5 jaar

Wijze van verzending Transporteur / In overleg

Wijze van verpakking Folie

Levertijd In overleg

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

Standaard
5 jaar garantie
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Datasheet
Inklapbare spiegel 4,00m



Artikelnummer 10-0103.5000

Breedte (ingeklapt) 508 cm (258 cm)

Hoogte 170 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 8,6 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 235 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Vergrendelbaar Ja

Garantie 5 jaar

Wijze van verzending Transporteur / In overleg

Wijze van verpakking Folie

Levertijd In overleg

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

Meest heldere
spiegel

Veilig &
schokbestendig

Standaard
5 jaar garantie
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Inklapbare spiegel 5,00m
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De passie van een sportman

Elke klant goed helpen

Het geluk delen

FOSK Mirrors is een onderneming van Arjen 
Folkerts. Tot zijn 26e richtte hij zich vooral op de 
schaatssport. Hij deed mee in de subtop en trainde 
daarvoor tweemaal per dag. Zijn leven was gericht 
op jezelf ontwikkelen, je grenzen opzoeken en deze 
telkens weer verleggen. Toen hij overtraind raakte, 
besloot Arjen zijn focus te verleggen. 

Naast de sport was Arjen werkzaam in het bouw- en 
schildersbedrijf van zijn vader. Toen de vraag kwam 
of ze ook een verrijdbare spiegel konden leveren, ging 
Arjen de uitdaging aan. Ook deze klant wilde hij graag 
goed helpen. Met hulp van zijn schoonvader, 
eigenaar van een las- en constructiebedrijf, en zijn 
eigen ervaringen als sporter maakte hij zijn eerste 
verrijdbare spiegel. De klant was bijzonder tevreden 
en het idee was ontstaan voor de volgende stap.

Vanaf toen ging Arjen zich toeleggen op spiegels. In 
2010 richtte hij FOSK Mirrors op. Onder die naam 
ontwikkelde hij zijn verrijdbare spiegel door tot het 
unieke kwaliteitsproduct van nu. Ook verbrede hij zijn 
aanbod met spiegelwanden en andere spiegels. 
Omdat de vraag toenam, nam hij personeel in dienst. 

De grenzen verleggen
Sinds 2015 is FOSK Mirrors gevestigd in Joure. Hier 
werd een goede en fijne werkplaats ingericht, met 
moderne machines. Daarmee kan het bedrijf het hele 
productieproces zelf uitvoeren en optimaal garant 
staan voor kwaliteit en ontzorging. En met resultaat, 
want de spiegels worden tegenwoordig tot in Dene-
marken en Oostenrijk verkocht. En dat brengt Arjen 
dichter bij zijn doel: elke klant de juiste spiegel leveren, 
voor elk gebruik en elke situatie.



Minimale onderbreking Goed te vergrendelen Eenvoudig in te klappen

Rondom poly geslepen Stootbestendige achterplaat

Dubbele poedercoating

In elke kleur leverbaar TÜV gecertificeerd
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Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?
Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.foskmirrors.com. Spreekt 
u ons liever direct, belt u dan 0513 41 00 00. We horen graag van u.

2022 Wat maakt onze spiegels uniek?


