
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

www.foskmirrors.com

Ruiter en paard glashelder in beeld

 

Firmawei 15, 8501 XL Joure Tel: 0513 - 41 00 00  

E-mail: info@foskmirrors.comWeb: www.foskmirrors.com
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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
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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.
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Specificaties

Datasheet
Manegespiegel binnen gelaagd

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel
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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
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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.
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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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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
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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



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.



 

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.
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Wat maakt onze manegespiegels uniek?

Anti-condens Schokbestendig Minimale vertekening

Uitstekende bescherming TÜV gecertificeerdIn elke afmetingOptimaal afgesteld

Doordachte constructie


