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(inline)skaten, step en BMX zijn nog steeds super populair, en daarom moeten we
inspelen op de markt met nieuwe designs, nieuwe ideeën, nieuwe Rhino
brochures,... allemaal in samenwerking met ‘Slick’, een klinkende naam in de
skate wereld!
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NIEUWE PARKEN ONTWORPEN
DOOR SLICK
Standard park E5

Commentaar van Slick;

Dit skatepark biedt heel wat variatie en is geschikt voor wedstrijden. Heel veel tricks zoals
flip tricks, slides, tranny tricks, en slides kunnen hier uitgevoerd worden. BMX bikers zullen
dit ontwerp zeker en vast ook appreciëren .

Standard park E6

Commentaar van Slick;

Dit skatepark biedt ook heel wat variatie maar is technischer dan skatepark E5. Geschikt
voor wedstrijden en ideaal om flip tricks, slides, tranny tricks and slides uit te voeren. Het
Street skaten kan gecombineerd worden met het skaten op de miniramp (alfpipe .
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NIEUWE SKATE RAMPS

Funbox 0,3M
Een middelhoge Funbox toegankelijk voor een
beginnende of gevorderde skater. Het is een
comfortabele hoogte tussen de bestaande
Minibox 0.2M en de Funbox 0.4M om nieuwe
tricks te oefenen.
We hebben de hoogte die u verkiest!

Street bench
Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal met
harde gerecycleerde plastic beams
bovenaan. Deze bench slides heel zacht
en grinds als boter!
Populair in de VS en omschreven als de
perfecte moderne curb !

* Harde plastic beams om een uitzonderlijk skate gevoel te bezorgen!
* beams met lange levensduur, kunnen
4 keer omgedraaid worden voor ze
vervangen moeten worden!
* Makkelijk en eenvoudig te installeren!
* populair in meerdere delen van de
wereld, vooral in de VS!
* Stevige en duurzame constructie!

1,8M Flat Bank
Nieuwe Flat Bank  met platform van
1,8M hoog. Gebruikt als een launch ramp
en creëert nog meer snelheid in uw
favoriete ontwerpen.
Kan gemonteerd worden tegen al onze
andere ramps en is super stevig…. Zoals
je kan verwachten van Rhino!

1,8M Wall-Ride
Dé droom voor veel BMX-bikers…
Niet voor watjes 

Een vlotte curved ramp…
een perfecte radius...
gemonteerd tegen een vertikale
wand of gebouw om jezelf in de
lucht te lanceren en te tonen
wat je kan!

Uitdagende nieuwe ramp
om anderen te imponeren
en te oefenen wat je niet
kan op straat.

Noot; wij leveren de ramp, u zorgt voor een stevige
muur/wand van minstens 5 meter hoog.
De muur moet bestand zijn tegen heel wat kracht.
Daarom verkiezen wij een betonnen muur van
30 cm dikte, versterkt met staaldraad en extra
verstevigingsribben achteraan.
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INSTRUCTIEBORD

Een instructie/veiligheidsbord is verplicht
voor alle publieke skate faciliteiten.
Het brengt de gebruikers op de hoogte van de
regels en de veiligheidsmaatregelen waar ze
rekening moeten mee houden bij het betreden
van het skatepark.
Wij kunnen deze borden leveren in de door de
klant gewenste taal!
Contacteer ons voor meer informatie.
info@publicpartners.be
info@rhino-ramps.com

Voorbeeld
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SPAUSA ATTEST

Rhino is de énige Europese firma die een SPAUSA (Skate Park Association - USA)
attest ontving voor de goeie samenwerking en lidmaatschap sinds het begin in
1999. Samen streven we ernaar om uitsluitend veilige en leuke skate parken te
bouwen !
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KLEINE REMINDER…
WIJ BOUWEN ALLES!

In samenwerking met Public Partners en de Spaanse firma ‘INOUT’ hebben we in
2016 5 skateparken in beton insitu gerealiseerd!

We krijgen steeds meer aanvragen voor betonnen skate plaza’s en bowls, net als voor
houten indoor parken of mountain bike tracks.
We staan u ook voor deze projecten graag bij met raad en daad!

Laat ons gerust weten indien u informatie wenst voor één van onderstaande
producten:

HOUTEN INDOOR SKATEPARKEN

BETONNEN SKATEPARKEN

MOUNTAIN BIKE TRACKS

