BOPLAN SPORT

Veiligheidsoplossingen voor sportevenementen

BOPLAN SPORT
®

Uw partner voor veilige sportevenementen
Bij het organiseren van sportevenementen is veiligheid een absolute topprioriteit. Het adequaat beveiligen van locaties waar
er een risico bestaat voor aanrijdingen – zowel voor deelnemers, medewerkers als publiek – vormt hierbij een cruciaal aspect.
BOPLAN® is reeds jarenlang wereldspeler in het ontwikkelen en produceren van innovatieve beveiligingsoplossingen voor
productie- en industriële omgevingen, (koel)opslagplaatsen, logistieke centra, (petro-)chemische sites, parkings en zelfs
luchthavens. Hierdoor hebben we een ongekende expertise opgebouwd in het beveiligen van werkplaatsen. Gedreven door
onze missie om mensen, materiaal en infrastructuur te beschermen tegen schade of verwondingen, bieden we ook – onder
de naam BOPLAN® SPORT – oplossingen aan in impact absorberende kunststof voor het beveiligen van wielerwedstrijden en
andere sportevenementen.

Bent u organisator van een sportevenement ?
Dan bekijken we graag samen met ons team van experts hoe we de beveiliging van uw event
kunnen optimaliseren en risico’s tot een minimum kunnen beperken.
CONTACTEER ONS: info@boplansport.com | www.boplansport.com | +32 (0)56206420

BOPLAN®

RACE
BUMPER
De BOPLAN® RACE BUMPERS zijn een must
voor een snelle en efficiënte beveiliging
van bomen, palen, hekken en andere

110 cm

gevaarlijke hindernissen langs het
parcours. Deze stootkussens uit impact
absorberende kunststof geven duidelijk
een potentieel gevaar aan en beperken de
gevolgen van een eventuele aanrijding
met het obstakel tot een minimum.
De stootkussens zijn aan de achterkant
uitgerust met kettingen voor een snelle en
gemakkelijke bevestiging. Door de speciale
uitsparing wordt het obstakel optimaal
beveiligd.

45 cm

geheel in impact absorberende kunststof ✔
gele kleur voor optimale zichtbaarheid ✔
gemakkelijk, flexibel en snel inzetbaar ✔
kettingen voor snelle bevestiging ✔
duurzaam ✔
weerbestendig ✔
100% recycleerbaar ✔

✔ optimale zichtbaarheid vanop grote afstand
✔ geheel in impact-absorberende kunststof

BOPLAN®

RACE
TOTEM

✔ waarschuwing door geluids- en lichtsignaal
✔ aan/uit via afstandsbediening
✔ aanduiding langs welke kant de hindernis
gepasseerd moet worden

De BOPLAN® RACE TOTEM werd speciaal ontworpen

✔ kan uitgerust worden met een D1 verkeersteken

parcours daar waar duidelijke signalisatie nodig is:
bij middengeleiders, verkeersdrempels, splitsingen,
wegvernauwingen, gevaarlijke obstakels zoals

240 cm

om ingezet te worden op kritieke plaatsen in het

verkeersborden en -palen, straatmeubilair, enz.
Door zijn grootte van 2m40 en zijn geluidssignaal,
is de BOPLAN® RACE TOTEM de ideale oplossing om

gemakkelijk en snel te installeren ✔

renners op tijd te waarschuwen voor een potentieel

speciale uitsparingen voor vervoer met vorkheftruck ✔

gevaar. De totem blijft goed zichtbaar zelfs voor

hijsoog in verzinkt staal ✔

renners in het peloton. In het geval er toch een

kan verzwaard worden voor optimale stabiliteit ✔

aanrijding plaatsvindt, zorgt de impact-absorberende
kunststof voor veel minder risico op verwondingen.

duurzaam ✔

Daarenboven heeft de totem een design met

weerbestendig ✔

uitsluitend ronde vormen waarbij scherpe hoeken

ronde vormen, geen scherpe hoeken ✔

werden vermeden. De totem is ook uitgerust met
een GPS tracking systeem, zodat op ieder moment

batterij met GPS tracking systeem ✔

kan gezien worden waar die zich bevindt.

120 cm

Hijsoog in verzinkt staal

Licht- en
geluidssignaal

Optioneel
verkeersteken
Batterij met
GPS tracker
Signalisatie
stroken

Water uitlaat

Speciale uitsparingen
voor vorkliftvervoer

Optionele
schappen

BOPLAN®

RACE
BARRIER
De aankomstzone is altijd een kritieke plaats in het parcours van een wielerwedstrijd.
In het zicht van de finish wordt de eindsprint ingezet, soms met een grote groep renners.
Door de hoge snelheden, de nabijheid van andere renners en de soms plotse manœuvers is
het risico op ongevallen groot.
De BOPLAN® RACE BARRIERS zijn speciaal ontworpen voor de beveiliging van de
aankomstzone van wielerwedstrijden. Deze schermen in gele kunststof zijn gemakkelijk
inzetbaar en schuiven met een tand- en groefverbinding nagenoeg naadloos in elkaar.
De barriers kunnen snel aan elkaar worden gekoppeld en onderling verbonden worden
met een fixatielat. Door hun hoogte van 140 cm en hun opstelling onder een hoek
van 70° schermen ze het publiek op een veilige afstand af van de renners.
De impact absorberende kunststof en het doordacht design minimaliseren de
gevolgen van een eventuele aanrijding. Ook zijn er speciale uitsparingen
voorzien voor vervoer met een vorklift en door de inklapbare poten zijn ze
gemakkelijk stapelbaar. De BOPLAN® RACE BARRIER kan indien nodig
verzwaard worden.

✔ tand- en groefverbinding
140 cm

✔ gemakkelijk aan elkaar te koppelen
✔ volledig in impact-absorberende kunststof
✔ 70° schuine opstelling
✔ zorgt voor “selfie-safe” afstand van het publiek
✔ verzonken advertentieruimte
✔ rechte onderkant

200 cm

uitsparingen voor vorklift vervoer ✔
inklapbare poten ✔
stapelbaar ✔

nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BOPLAN bv. Alle informatie in deze brochure is vrijblijvend,
vervangt alle voorgaande informatie, prijzen en documentatie en kan te allen tijde worden gewijzigd. BOPLAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan zijn producten.
De afbeeldingen in deze brochure zijn louter illustratief en kunnen voorzien zijn van opties. Geregistreerde modellen, patenten en patenten in aanvraag. De kleuren in de brochure
kunnen verschillen van product tot product en geven mogelijk niet de kleur van de eigenlijke producten weer. De kleuren in deze brochure zijn niet bindend en kunnen variëren volgens de
toepassing, markt en productiecyclus.
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