
Tamminga Sports

OUTDOOR  
FITNESS 
Total Sport Supplier voor Sportaccommodaties



Tamminga Sports is een toonaangevend bedrijf voor de inrichting van sportaccommodaties in 

de Benelux. In de realisatie van OUTDOOR FITNESS accommodaties werken wij samen met een 

tweetal Europese producenten: PlayParc en Exigo. Wij denken met u mee in sportoplossingen 

voor jong en oud, beginners en gevorderden en voor iedere outdoor-locatie. We willen iedereen 

de mogelijkheid bieden om te bewegen. ‘BOOST your level’ op ieder niveau! 

Tamminga Sports

OUTDOOR FITNESS 

Buiten sporten voor iedere outdoor-locatie:
•  Uitbreiding op sport-accommodaties; bijvoorbeeld naast de voet-

balvelden of de atletiekbaan

• In parken of recreatiegebieden in combinatie met speeltuinen

• Extra outdoor trainingszone bij fysiopraktijken of sportscholen

• Bij scholen, universiteiten of bedrijven

• Op vakantieparken 

Hiervoor hebben we diverse kwalitatief hoogwaardige en  

duurzame outdoor fitness-toestellen.

 

We bieden oplossingen voor populaire  

buiten sporten als cross fit, bootcamp,  

calisthenics, street workouts en urban sports 



 

Onze Calisthenics Racks zijn verkrijgbaar in de  

volgende uitvoeringen:

•  roestvrij staal look.

•   roestvrij staal in verschillende kleuren (poeder coating). 

•  FSC gecertificeerd hardhout

Zo kan men voor ieder project de juiste keuze maken qua look 

& feel wat past bij de leef- en sportomgeving waar de toestellen 

geplaatst gaan worden.

Onze Calisthenics Units voldoen aan alle veiligheidsnormeringen 

zoals deze zijn opgenomen in NEN EN 16630 (outdoor fitness) en 

NEN EN 1176 (playground facilities). 

Valdempende vloer
Alle opstellingen moeten verder voorzien worden van een valdem-

pende vloer zoals bijvoorbeeld houtsnippers, natuur gras, rubberen 

tegels of kunstgras. Deze vloeren, behalve natuur gras, zijn ook 

allemaal via Tamminga Sports te verkrijgen! 

Een natuurlijke look of industriële stijl

Instructiebord
Bij elk toestel kan een instructiebord met 

tekst en uitleg worden geplaatst. Ook  

kunnen we voor de totale route van  

het Calisthenics Park een bord plaatsen.

CALISTHENICS

Calisthenics is een snelgroeiende en populaire sportactiviteit. Met de multifunctionele calisthenics racks 

kunnen alle grondvormen van bewegen op basis van het eigen lichaamsgewicht worden uitgevoerd. 

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende workout-stations voor onder andere squat, pull-up, plyometrie en 

sprongkracht. Met additionele materialen zoals suspension ringen kan de oefenstof worden uitgebreid.



 

PREFAB FUNDERING
Diverse toestellen hebben een prefab funde-

ring waardoor de installatie gemakkelijker is. 

4-CIRCLE FITNESS  
TOESTELLEN:  
Fit, Free, Fun, Function!

Tamminga Sports levert een breed assortiment aan  

outdoor fitness toestellen voor de ontwikkeling van kracht, 

coördinatie en mobilisatie. 

De toestellen zijn ideaal op iedere sportaccommodatie als extra trainingsmoge-

lijkheid. Maar ook geschikt voor in openbare ruimten zoals parken. Een mooie 

plek voor mensen om elkaar te ontmoeten en met elkaar een trim-parcours of 

circuit-trainingen samen te doen. Ook hebben we fitness toestellen voor mensen 

met een beperking.

Onze Calisthenics en outdoor fitness toestellen zijn ontwikkeld op basis van  

sportwetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring in deze sporten.

De 4F CIRCLE Fitness-toestellen van Tamminga Sports  

staan voor FIT, FREE, FUN and FUNCTION= 4F.    



 

OBSTACLE COURSE  
RACING

Ga de uitdaging aan op onze hindernisbanen. Klimmen, 

kruipen, evenwichtsoefeningen in een parcours waarbij 

fysieke kracht, behendigheid, coördinatie en snelheid 

van belang zijn.

Obstacle Course Racing heeft de laatste jaren flink aan populariteit  

gewonnen! Onze range aan Obstacle Course toestellen biedt een grote 

variatie aan uitdagingen. Denk aan de hanging ropes, de tire-challenge  

en de rope climb. 



TOTAL PARK DESIGN

Bent u op zoek naar een totaal Beweegplein met meerdere  

activiteiten, dan bent u bij Tamminga Sports aan het juiste adres!

We nodigen u uit om met onze trainings-experts aan tafel te gaan om met hen te kijken 

naar uw wensen, doelen en het beschikbare budget.  Daarop doen we u een voorstel, dat 

kan voor een beperkte locatie zijn, maar ook voor een totaal Beweegplein met meerdere 

trainingsmogelijkheden en verschillende zones. 

Er is veel mogelijk en ook voor ieder budget. Het team van Tamminga Sports kijkt  

naar multifunctioneel gebruik van de ruimte en denkt graag met u mee voor het  

meest ideale Total Park Design. 



SPORT & SPEELTOESTELLEN KIDS

De jeugd heeft de toekomst en het stimuleren van kinderen tot sport & bewegen 

staat bij ons op nummer 1. De Sport en Speeltoestellen in ons assortiment dagen 

kinderen sportief uit terwijl ze het als spelen ervaren. Klimmen, klauteren,  

balanceren en springen. Plezier, behendigheid en uitdagen!

Onze range sport speeltoestellen zijn zeer divers. 

•  Playhouse, glijbanen, schommels, zand- en water 

equipment | voor de allerkleinsten 

• Klimtoestellen & touw-piramides 

• Balans-toestellen en slack-lines

• Multi-speeltoestellen; bijvoorbeeld in kasteel-look

• Trampolines 

•  Panna-veld & balsport courts ( voetbal, volleybal, 

basketbal, tennis, hockey, beach-sport etc)

• Inrichting van totale playgrounds

• interactieve beweegvloer Gamer

Voor jong en oud en ook voor mensen met een 

beperking hebben we sport & speeltoestellen. Door 

de combinatie van fitness- & speel-toestellen, kunnen 

ouders sporten terwijl de kids aan het spelen zijn.

Vraag naar onze mogelijkheden, wij helpen u graag 

met uw project!



Bezoekadres & showroom  

Jan van der Heydenstraat 24C  |  2665 JA  Bleiswijk

Bezoek op afspraak

Telefoon +31(0)10 - 226 43 90

E-mail sales@tammingasports.nl 

Website www.tammingasports.nl

Volg ons op              

DUURZAAMHEID 
Tamminga Sports hanteert een 2nd Life Green Logo waarbij wij samen met onze producenten 

op zoek zijn naar groene oplossingen. Zo werken wij in onze sportmaterialen met gerecycled 

aluminium en gebruiken wij gerecyclede materialen bijvoorbeeld in onze bokspringpaaltjes, 

rubberen tegels voor sportvloeren, zitbanken en pic-nic tafels. 

We blijven in gesprek met onze producenten wat we beter kunnen doen.  

Zodat we zowel goed zorgen voor ons lichaam, maar ook voor onze planeet.  

INSTALLATIE: Van plan tot realisatie 

Tamminga Sports maakt graag voor uw locatie een voorstel waarbij wij  

u volledig ontzorgen; wij adviseren, leveren en installeren ter plaatse. 

Tamminga Sports heeft de beschikking over een eigen installatie team die de sport-

materialen ter plaatse op een juiste wijze kan installeren. Ook de voorbereidende grond-

werkzaamheden zoals het uitgraven van een cunet, het aanstorten van een zandbed/lava, 

inbouw van toestellen met/zonder grondpotten in het beton en het opbouwen van de 

toestellen worden door ons team uitgevoerd.

Tevens kunnen wij voor elk project de sportvloer voorzien. Hierbij kunt u een keuze  

maken uit houtsnippers, rubberen tegels, high impact vloeren, vol kunststof atletiek  

vloer en een kunstgras vloer eventueel voorzien van patronen voor de verschillende 

oefeningen en een sprint track.

Atletiek Performance Areas Balsporten Speeltoestellen Outdoor FitnessBoost Materialen


