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Wilt u een spiegel bestellen of advies over de beste 
keuze? We horen het graag. Ook voor een vrijblijven-
de offerte kunt u contact met ons opnemen, via de 
gegevens hieronder of de QR-code.  



SPIEGELS
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FOSK Mirrors is dé specialist voor al uw wensen.

Van de hoogste kwaliteit

Met de juiste uitstraling

Waardevolle partner

Levering in heel Europa

Passie en vakmanschap

Eigen Nederlands fabricaat

Copyright © 2022 FOSK Mirrors
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenig-
vuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

All rights reserved. No part of this publication may be reprodu-
ced, stored or transmitted in any form or by any means without 
the prior permission of the owner.
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Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en daarom
werken wij voor al onze spiegelproducten alleen met 
de allerbeste materialen. Daarom kiezen voor het 
helderste glas en staal uit Europa. Onze producten 
worden dan ook tot in detail afgewerkt! 

Alleen de beste kwaliteit

Standaard 5 jaar garantie TÜV gecertificeerd
Wij leveren alleen kwaliteit en bieden
standaard een garantie van 5 jaar.

Wij leveren alleen kwaliteit en bieden
standaard een garantie van 5 jaar.



FOSK Mirrors
in het kort
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Wat kunt u van ons verwachten?

Altijd te benaderen

Voortdurend verbeteren

Genieten van vakmanschap

Bij ons kunt u altijd terecht. U wordt persoonlijk te 
woord gestaan door een van onze specialisten 
en krijgt het juiste antwoord of een passend 
advies. Ook dit is een vast onderdeel van de 
service die FOSK levert. Altijd, voor iedereen.

Bij FOSK zien we een spiegel als veel meer dan 
enkel wanddecoratie. Het is een belangrijk 
hulpmiddel bij sport en kunst, en bepalend voor 
de sfeer van een vertrek. Wij verbeteren onze 
spiegels voortdurend, zodat u er nog meer plezier 
aan beleefd.

FOSK staat voor kwaliteit en garandeert u jaren-
lang plezier van uw spiegel. Dankzij onze uitge-
breide expertise zijn al onze spiegels van hoge 
kwaliteit, en zijn gebruiksgemak en veiligheid tot 
in het laatste detail goed doorgevoerd.



        BESTE  K W A LITEIT

 G
ARANTIE

5
JAAR

www.foskmirrors.com

Kiezen voor kwaliteit

Langdurige garantie TÜV gecertificeerd
U krijgt een langdurige garantie, soms tot 
wel 5 jaar. Hiermee onderstrepen we ons 
vertrouwen in de kwaliteit van onze producten. 

Onze spiegels doorstonden elke test en proef 
op het gebied van materiaalkeuze, productie-
methode en kwaliteitsborging.

Bij FOSK Mirrors doen we ons werk met passie en 
volle inzet. Bij ons krijgt u de juiste spiegel, ongeacht 
uw situatie en het gewenste gebruik. Eén keuze staat 
daarbij vast, en dat is die voor kwaliteit. Daaraan doen 
we geen concessies. We werken uitsluitend met de 
beste materialen en kiezen voor de beste aanpak, 
zodat u als klant het beste product krijgt.



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.



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
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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.

Standaard
5 jaar garantie

Mobiel, veilig
& stabiel

Gemakkelijk
 & wendbaar

2022

www.foskmirrors.com

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

vbs = verrijdbare spiegels Gemakkelijk
 & wendbaar

2022
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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

Gemakkelijk
 & wendbaar

Mobiel, veilig
& stabiel

vbs = verrijdbare spiegels

2022

www.foskmirrors.com

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
9

 c
m

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

Standaard
5 jaar garantie

Mobiel, veilig
& stabiel

Gemakkelijk
 & wendbaar

2022

www.foskmirrors.com

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

Standaard
5 jaar garantie

Mobiel, veilig
& stabiel

Gemakkelijk
 & wendbaar

2022
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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

2022
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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

2022
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Specificaties



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

 

RROR COMPANYTHE MIRROR COMPANY

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?



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 
gemaakt, 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

Productcatalogus 2022
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De beste combinatie van omvang en veiligheid
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De juiste keuze voor extra veiligheid

www.foskmirrors.com

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.

Meest heldere
spiegel

Veilig &
schokbestendig255 cm

128 cm

127 cm

17
0

 c
m

Datasheet
Inklapbare spiegel 2,55m

2022
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Specificaties



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

Meest heldere
spiegel

Veilig & 
schok bestendig

398 cm

208 cm

97,5 cm

97,5 cm

17
0

 c
m
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Specificaties

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

508 cm

258 cm

125 cm

125 cm

17
0

 c
m
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Specificaties

Datasheet
Inklapbare spiegel 5,00m



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.
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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

Productcatalogus 2022
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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.



Productcatalogus 2021

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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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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Bestand tegen zware klappen
Soms is alleen de meest veilige spiegel goed genoeg. 
Voor die situaties hebben wij onze Supersafe® spiegel-
wand. Deze bestaat uit spiegeldelen die elk zijn verlijmd 
op een laag milieuvriendelijk hardschuim. Deze schuim-
laag is 20mm dik en heeft een hoge schokabsorberend 
werking. Hierdoor kan de spiegel zware klappen opvan-
gen. Breekt hij bij hoge uitzondering toch, dan houdt de 
lijm scherven op hun plek. Daardoor is deze spiegel 
buitengewoon veilig. Bijkomend voordeel is dat de 
schuimlaag ook isolerend werkt. Hierdoor heeft u 
minder snel last van condens op uw spiegelwand.

Veiligste spiegelwanden verkrijgbaar

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

Supersafe spiegelwand
Voor de hoogste mate van veiligheid

®
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Schokdempende plaat

Afdichtingsrubber

Afdichtingsrubber

20 mm

45 mm

6 mm

Vast profiel
45 mm

www.foskmirrors.com

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel

Artikelnummer 10-0823.0001

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Dikte spiegel & isloatie 26 en 44 mm

Afwerking spiegelranden Aluminium profielen (45 x 45 mm)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie & hardschuim

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Soort spiegel Blank verzilverd

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Pluggen, schroeven en lijm

Gewicht per paneel 

Bevestiging

55 kg

3,0 m2

Een Supersafe® spiegelwand is een uitstekende keuze:

als u de hoogste mate van veiligheid wilt
als uw spiegel demontabel moet zijn
voor ruimtes waar een gevaarlijke situatie kan
ontstaan door bijvoorbeeld sport en spel 
bij een oneffen muur

Wanneer je kiest voor veiligheid
De extra veiligheid van deze spiegels is te danken aan de hoge scho-
kabsorberende werking van de laag hardschuim en doordat de 
spiegel verlijmd is op het hardschuim. Deze veiligheidsspiegel zal 
minder snel breken en mocht hij onver-hoopt toch breken, dan blijven 
de scherven aan de laag schuim vastzitten.

Specificaties

FOSK
SuperSafe spiegelwand

2022

®
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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



32
0 

 m
m 235  m

m
  h.o.h.*

38 mm

265 mm  m.o.h.*

212 mm  m.o.h.*

45
  m

m

D
oo

rs
ne

de
 p

ro
fie

l

Klikprofiel

spiegel
6 mm

13 mm

30
 m

m

Vast profiel

30
 m

m

17  m
m

17  m
m

13 mm

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

m
.o.h. = m

uur op hart
h.o.h. = hart op hart

2022
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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

www.foskmirrors.com

Datasheet

Specificaties

Verrijdbare ballet barre



De beste kwaliteit

Nederlands fabricaat

Standaard 3 jaar garantie

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 
gemaakt, in onze eigen werkplaats. Hier-
door kunnen we garanderen dat onze 
spiegels aan de hoogste veiligheidsnor-
men voldoen.

De kwaliteit van onze producten onder-
strepen we graag door onze garantie. Op 
al onze spiegels krijgt u daarom mini-
maal 3 jaar garantie.

Ronde spiegels

Productcatalogus 2022

www.foskmirrors.com

Een ruim aanbod en geheel naar wens
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Leverbaar in elk formaat

www.foskmirrors.com

Wat voor ronde spiegel heeft u in gedachten? Bij FOSK Mirrors zorgen we 
voor de spiegel die geheel aan uw wensen voldoet. U kunt kiezen uit een 
ruim aantal standaardformaten of een spiegel op maat, met en zonder 
omlijsting en op verschillende manier afgewerkt. Wilt u een spiegel met 
een facetrand of een gravering? Bij FOSK maken we het voor u waar. 

Voor een schittering in elk vertrek
Onze ronde spiegels zijn geschikt voor elk vertrek; 
aan de wand in de gang, boven een fonteintje in het 
toilet en ook in de badkamer. Overal voegen ze een 
schittering toe en zorgen ze dat de ruimte lichter en 
groter lijkt. 



Artikelnummer 20-0102.2000

Diameter

Standaard

Op maat

Spiegeldikte 6 mm 

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Geen (standaard), poly geslepen 

facet geslepen (10 t/m 60 mm)

Extra opties Veiligheidsfolie

Ophangsysteem Eigen keus (standaard geen)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie en doos

Levertijd In overleg

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 en 180 cm

40 t/m 200 cm (tot op de centimeter)

Blinde spiegelmontageset
Voor het bevestigen van uw spiegel raden we u onze blinde spiegelmontageset aan. 
Hiermee hangt u de spiegel gegarandeerd stevig op. Bovendien is de montageset na het 
ophangen niet zichtbaar. Zo krijgt uw spiegel dus de aandacht die hij verdient. Bij ons 
vindt u drie verschillende spiegelmontagesets, elk geschikt voor spiegels van een 
bepaald gewicht.

Spiegelklemmen
In plaats van een spiegelmontageset kunt u ook kiezen voor een set van vier spiegel-
klemmen. Deze klemmen zijn geschikt voor spiegels met een diameter tot en met 75 
centimeter (0,8 m² / 12 kg). 

ED08 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 75 centimeter (0,8 m² / 12 kg).
ED16 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 140 centimeter (1,6 m² / 24 kg).
ED26 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 175 centimeter (2,4 m² / 36 kg).

2022

www.foskmirrors.com

Datasheet

Specificaties

Ronde spiegel zonder omlijsting
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Artikelnummer 20-0102.2000

Diameter

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Materiaal rand Aluminium

Kleur rand Zwart (mat)

Ophangsysteem Eigen keus (standaard geen)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie en doos

Levertijd In overleg

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

standaard: 40, 50, 60, 80, 100,

120, 140, 160 en 180 cm

Blinde spiegelmontageset
Voor het bevestigen van uw spiegel raden we u onze blinde spiegelmontage-
set aan. Hiermee hangt u de spiegel gegarandeerd stevig op. Bovendien is de 
montageset na het ophangen niet zichtbaar. Zo krijgt uw spiegel dus de 
aandacht die hij verdient. Bij ons vindt u drie verschillende spiegelmontage-
sets, elk geschikt voor spiegels van een bepaald gewicht.

ED08 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 75 centimeter (0,8 m² / 12 kg).

ED16 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 140 centimeter (1,6 m² / 24 kg).

ED26 - voor ronde spiegels met een diameter tot en met 175 centimeter (2,4 m² / 36 kg).

2022
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Datasheet

Specificaties

Ronde spiegel met zwarte omlijsting
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Visagiespiegels

Productcatalogus 2022

www.foskmirrors.com

Onmisbaar hulpmiddel voor elke visagist

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.
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Alles voor de juiste belichting

www.foskmirrors.com

Tijdens de visagie wilt u kunnen rekenen op een goede belichting. Onze visagiespiegels maken 
dat mogelijk. Met lichtpunten links en rechts, extra lampen boven, of geheel rondom, voorkomt 
u hinderlijke schaduwen. En dankzij de dimmer kunt u de lichtsterkte kiezen die u wilt.



Artikelnummer 10-1412.LBRO

Afmeting (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 8 t/m 16 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links, boven, rechts en onder

Lampfitting E14 (gepolijst rvs)

Ledverlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

In stappen van 10 cm

2022

Datasheet

Specificaties

Visagiespiegel LBRO

www.foskmirrors.com

De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel



Artikelnummer 10-1412.LBR

Afmeting (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 7 t/m 12 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links, boven en rechts

Lampfitting E14 (Gepolijst rvs)

Led verlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

in stappen van 10 cm

2021
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Specificaties

Visagiespiegel LBR

www.foskmirrors.com

De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel



Artikelnummer 10-1412.LR

Afmetingen (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 6 t/m 12 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links en rechts

Lampfitting E14 (gepolijst rvs)

Ledverlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

In stappen van 10 cm

2022
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Datasheet

Specificaties

Visagiespiegel LR

De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel



De beste kwaliteit

Nederlands fabricaat

De hoogste veiligheid

Bij FOSK Mirrors 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 
manegespiegels aan de hoogste eisen 
voldoen.

Ook bij de ruitersport is een spiegel een 
handig hulpmiddel. Maar het moet geen 
gevaar opleveren. Bij FOSK Mirrors staat 
veiligheid voorop. Al onze spiegels voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen.

Manegespiegels

Productcatalogus 2022

www.foskmirrors.com

Ruiter en paard glashelder in beeld



Productcatalogus 2021

Voor optimale sportbeoefening
Met een spiegel hebben ruiter én instructeur goed zicht 
op de beweging en houding van zowel de ruiter als het 
paard. Dit verhoogt het rendement van de training en 
leidt tot betere prestaties. Want ook in de ruitersport is 
aandacht voor detail de sleutel tot succes. Bij ons vindt 
u manegespiegels van hoge kwaliteit en veiligheid. Ze 
hebben slechts een minimale vertekening en zijn in 
elke afmeting leverbaar. Tenslotte monteren onze 
vakmensen ze vakkundig en snel. Dus kiest u voor 
FOSK, dan krijgt u vlot een spiegel waar u lang plezier 
aan zult beleven. 

Snelle montage binnen & buiten

Minimale vertekening

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Uitzonderlijk veilig

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

Voor uw binnen- en buitenbak 
Een spiegel op maat voor elke manege



Artikelnummer 10-0922.0001

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 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 spiegel Aluminium ophangprofielen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Schroeven, hoekijzers

Gewicht per paneel 

Bevestiging

Ca. 75 kg

4,8 m2

Bij de ruitersport is een goede zit erg belangrijk. Met een 
manegespiegel kan een ruiter beter werken aan zijn eigen 
houding en beweging, en aan die van zijn paard. Met één 
blik in de spiegel kan hij controleren of hij rechtop zit en 
of de hoofdhouding en het beengebruik van zijn paard 
juist zijn. Ook kan hij direct zien of correcties het gewens-
te effect opleveren.

Een waardevol hulpmiddel

2022
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Specificaties
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spiegel
6mm

Vast profiel

30
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30 mm

Afdichtingsrubber

Datasheet
Manegespiegel binnen standaard

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel



Artikelnummer 10-0922.0002

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd gelaagd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming PVB-folie

Levering / montage In overleg

Ophanging spiegel Aluminium ophangprofielen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Schroeven, hoekijzers

Gewicht per paneel 

Bevestiging

Ca. 75 kg

4,8 m2

Voor extra veiligheid
Naast onze standaard spiegeldelen vindt u bij ons ook 
deze gelaagde veiligheidsspiegels. Deze spiegels 
bestaan uit twee dunnere lagen glas met daartussen 
een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De 
reflectie is even helder als bij een gewone spiegel, de 
veiligheid is beter. Breekt de spiegel, dan blijven scherven 
namelijk direct aan de folie kleven en dat voorkomt veel 
gevaar.

2022
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Specificaties

Datasheet
Manegespiegel binnen gelaagd

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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2x 3mm

Vast profiel

40
 m

m

40 mm

Afdichtingsrubber
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Datasheet
Manegespiegel Supersafe®

Artikelnummer 10-0922.0003

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsschuim

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Schroeven, hoekijzers

Gewicht per paneel 

Bevestiging

Ca. 75 kg

4,8 m2

FOSK Supersafe® manegespiegel
Soms is alleen de meest veilige spiegel goed genoeg. Voor die 
situaties hebben wij onze Supersafe® spiegelwand. Deze bestaat 
uit spiegeldelen die elk zijn verlijmd op een laag milieuvriendelijk 
hardschuim. Deze schuimlaag is 20mm dik en heeft een hoge 
schokabsorberende werking. Hierdoor kan de spiegel zware 
klappen opvangen. Breekt hij bij hoge uitzondering toch, dan houdt 
de lijm scherven op hun plek. Daardoor is deze spiegel buitenge-
woon veilig. Bijkomend voordeel is dat de schuimlaag ook isole-
rend werkt. Hierdoor heeft u minder snel last van condens op uw 
spiegelwand. 
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Schokdempende
schuimlaag

Spiegel

20 mm

6 mm

www.foskmirrors.com

Specificaties

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel

Afdichtingsrubber

Vast profiel

45
 m

m

45 mm



Artikelnummer 10-0922.0005

Breedte spiegelpaneel 2500 cm (maximale hele breedte)

Hoogte spiegelpaneel 750 cm (maximale hoogte)

Basismateriaal Staal

Materiaal Pvc-zeildoek

Kleur Leverbaar in 24 RAL-kleuren

Waterafstotend Ja Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Opties maatwerk Hoogte, breedte en bediening

Schroeven, hoekijzersBevestiging

Type motor Buismotor (34kW)

Bediening Automatisch

Uw manegespiegel veilig afgedekt
Wilt u uw manegespiegel goed beschermen? Dan 
kunt u ervoor kiezen om hem af te dekken met een 
rolgordijn, ook wel een rolwand genoemd. Dit gordijn 
van pvc-zeildoek is waterdicht en leverbaar in verschil-
lende RAL-kleuren. Het rolgordijn is voorzien van een 
buismotor, die u eenvoudig bedient met de afstandsbe-
diening. Met één druk op de knop is uw spiegelwand 
klaar voor gebruik of netjes en veilig afgedekt.

Wilt u meer zien?
Scan de QR-code en bekijk direct een 
video online. Zo ziet u hoe het werkt.

2022

www.foskmirrors.com

Specificaties

Datasheet
Rolgordijn manegespiegel binnen

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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Datasheet
Manegespiegel buiten

Artikelnummer 10-0922.0004

Breedte spiegelpaneel 285 cm (oplopend)

Hoogte spiegelpaneel 170 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsschuim

Levering / montage In overleg

Ophanging spiegel Aluminium ophangprofielen

Achterconstructie Speciaal geprepareerde houten balken

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Schroeven, hoekijzers

Gewicht per paneel 

Bevestiging

Ca. 75 kg

4,8 m2

Een stormvaste constructie
Is er geen geschikte buitenmuur om uw spiegel aan te 
monteren, dan plaatsen we hem met behulp van een 
stormvaste stellage. Deze bestaat uit stalen buizen die 
we stevig verankeren in de grond. Mocht het nodig zijn, 
dan storten we eerst een betonpoer om verzakking 
zoveel mogelijk te voorkomen. Zo doen we er alles aan 
om te zorgen dat u er jarenlang plezier aan beleeft.

www.foskmirrors.com

Specificaties

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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Optimaal uitgelijnd en afgesteld
Voor onze buitenspiegels hebben we speciale 
beugels ontwikkeld. Hiermee kunnen we het profiel 
optimaal afstellen. Daardoor kunnen we de spiegel 
uitstekend uitlijnen en plaatsen in de hoek die u wenst.

Een stormvaste constructie
Voor een manegespiegel bij een buitenbak maken we 
gebruik van een stevige, stalen stellage die goed 
verankerd is in de grond. Dankzij deze solide construc-
tie staat uw spiegel stormvast in weer en wind.

Snelle montage, korte onderbreking
Door onze moderne machines en jarenlange experti-
se kunnen wij uw spiegel niet alleen veilig en juist 
monteren, maar doen we dat ook in zeer korte tijd. 
Daardoor is uw buitenbak al na een korte onderbre-
king weer beschikbaar.

Kwaliteit geheel op maat
Bij FOSK Mirrors maken we onze spiegels helemaal 
zelf in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen wij 
zowel de kwaliteit van onze spiegels garanderen, als 
het maatwerk bieden dat geheel aan uw wensen 
voldoet.

Montage bij uw buitenbak
Stormvast en helemaal naar wens

www.foskmirrors.com
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Langdurig plezier van kwaliteit
Binnen monteren we onze manegespiegels op een 
achterconstructie van speciaal geprepareerde balken. 
Deze balken hebben minder last van werking en 
daardoor wordt de spiegel niet uit de lijn getrokken.

Een veilige en sterke constructie
Onze spiegelwanden bestaan uit geanodiseerde 
aluminium profieldelen. Hierin worden de spiegeldelen 
geplaatst. Dankzij deze constructie is de spiegel in zijn 
geheel erg sterk en veilig. Ook kan hij onder elke hoek 
worden geplaatst. 

Snelle montage, korte onderbreking
Door onze moderne machines en jarenlange expertise 
kunnen wij uw spiegel niet alleen veilig en juist monte-
ren, maar doen we dat ook in zeer korte tijd. Daardoor 
kan uw hal al na een korte onderbreking weer open.

Maatwerk voor elke binnenbak 
Dankzij ons unieke systeem kunnen we onze manege-
spiegels in elke maat leveren. Dat geldt ook voor het 
rolgordijn dat u ter bescherming kunt laten aanbren-
gen. Ongeacht de afmetingen vindt u bij FOSK altijd de 
spiegel die past.  

Montage in uw binnenbak 
Veilig, snel en geheel op maat

www.foskmirrors.com



 

RROR COMPANYTHE MIRROR COMPANY

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 manegespiegels uniek?

Anti-condens Schokbestendig Minimale vertekening

Uitstekende bescherming TÜV gecertificeerdIn elke afmetingOptimaal afgesteld

Doordachte constructie


