
Mobiel

Stabiel

Veilig

De FOSK verrijdbare spiegels zijn ontwor-
pen met twee belangrijke uitgangspunten: 
een hoge veiligheid en gebruiksgemak. 
Daarom zijn ze voorzien van soepele 
zwenkwielen en hebben ze een optimale 
grondspeling. U rolt ze gemakkelijk door 
elke deur en over elke drempel naar de 
juiste plek.

Staat de spiegel goed, dan zet u hem een- 
voudig stabiel neer door de twee remmen in 
te drukken. Dankzij de brede poten staat 
deze daarna stevig op zijn plek. Bij de uit- 
klapbare modellen is het wiel onder de zijde-
len in hoogte verstelbaar, zodat ook dit 
spiegeldeel goed ondersteund wordt. 

Elke verrijdbare spiegel heeft een stalen 
frame als basis. Hierop is een mdf-achter-
plaat bevestigd waarop de spiegel is ver- 
lijmd. Dankzij deze plaat en het frame is de 
spiegel schokbestendig. Breekt hij toch, 
dan houdt de lijm de scherven bijeen.

Verrijdbare spiegels

www.foskmirrors.com

Voor als een vaste spiegel niet mogelijk is
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Het juiste model voor elke situatie!
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Bij veel activiteiten is een spiegel een waardevol hulpmiddel, bijvoorbeeld bij sport, dans 
en theater. Dankzij een spiegel oefent u effectiever en met meer plezier. Maar een vaste 
spiegel is niet altijd mogelijk. In die situaties komen onze verrijdbare spiegels van pas. 
Ook bij een tijdelijke productpresentatie en in een pop-up kledingwinkel zijn ze een 
uitstekende oplossing. En met verschillende formaten is er altijd eentje die bij uw 
wensen past.



Meerdere spiegels samen
De kleinere spiegels zijn erg handig en gemakkelijk in 
gebruik. Wilt u toch een brede spiegelwand? Met meerde-
re exemplaren naast elkaar maakt u die zo. En ook het 
opbergen is geen probleem. Door het slimme ontwerp zijn 
meerdere spiegels goed nestbaar en nemen ze weinig 
ruimte in beslag.
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Artikelnummer 10-0102.1250

Breedte 126,5 cm

Hoogte 193,8 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 2,15 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 84 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 2 (zonder rem)

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

Specificaties

Datasheet
Verrijdbare spiegel 1,25m



Artikelnummer 10-0102.2000

Breedte 200 cm

Hoogte 193,8 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 3,4 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 120 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 2 (zonder rem)

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

Op uw wens afgestemd
Wilt u een verrijdbare spiegel met uw 
eigen logo en kleur? We zorgen er graag 
voor. Het frame en de achterplaat worden 
standaard geleverd in wit en zijn voorzien 
van ons eigen logo. Maar als u dat wilt, 
dan passen we dit graag voor u aan.

Standaard
5 jaar garantie

Mobiel, veilig
& stabiel
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Datasheet

Specificaties

Verrijdbare spiegel 2,00m



Artikelnummer 10-0102.2550

Breedte 255 cm

Hoogte 193,8 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 4,3 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 145 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 2 (zonder rem)

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

vbs - Verrijdbare spiegel
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Specificaties

Datasheet
Verrijdbare spiegel 2,55m



Artikelnummer 10-0104.2550

Breedte (ingeklapt) 255 cm (134 cm)

Hoogte 170 cm

Afwerking/kleur 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 145 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 3 (met rem), 2 (zonder rem)

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

255 cm

128 cm

127 cm

19
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Uitklapbare spiegeldelen
De grotere verrijdbare spiegels bestaan uit 
drie spiegeldelen. De buitenste delen kunt u 
gemakkelijk openen en sluiten. Daardoor 
profiteert u zowel van een erg brede spiegel 
als van een goede mobiliteit. En met een 
simpel hangslot sluit u de spiegel eenvoudig 
af voor onbevoegden.

vbs - Verrijdbare spiegel
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Specificaties

Datasheet
Verrijdbare spiegel 2,55m



Artikelnummer 10-0102.4000

Breedte (ingeklapt) 398 cm (203 cm)

Hoogte 199 cm

Afwerking/kleur 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 235 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 4 (zonder rem)

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

Uitklapbare spiegeldelen
De grotere verrijdbare spiegels bestaan uit 
drie spiegeldelen. De buitenste delen kunt u 
gemakkelijk openen en sluiten. Daardoor 
profiteert u zowel van een erg brede spiegel 
als van een goede mobiliteit. En met een 
simpel hangslot sluit u de spiegel eenvoudig 
af voor onbevoegden.

vbs - Verrijdbare spiegel
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Specificaties

Datasheet
Verrijdbare spiegel 4,00m



Artikelnummer 10-0102.5000

Breedte (ingeklapt) 508 cm (258 cm)

Hoogte 199 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 275 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 4 (zonder rem)

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

Gemakkelijk
 & wendbaar

264 cm

269 cm

Mobiel, veilig
& stabiel

Standaard
5 jaar garantie
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Specificaties

Datasheet
Verrijdbare spiegel 5,00m

23,2

23,2



Artikelnummer 10-0102.5001

Breedte (ingeklapt) 508 cm (258 cm)

Hoogte 199 cm

Kleur frame Zwart / wit (standaard)

Spiegeloppervlakte 8,5 m2

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Mdf-achterplaat

Gewicht 272 kg

Kleur achterplaat Zwart / wit (standaard)

Aantal wielen 2 (met rem), 4 (zonder rem)

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

23,2

23,2

Mobiel, veilig
& stabiel

Standaard
5 jaar garantie

Gemakkelijk
 & wendbaar

Datasheet
Verrijdbare spiegel
5,00m Buis
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Over FOSK
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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 Uitstekend nestbaar Goed te vergrendelen Eenvoudig in te klappen

Rondom poly geslepen Stootbestendige achterplaat Streeploze zwenkwielen Inschuifbare zijwielen

Optimale grondspeling 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?


