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Colors Production is één van de 
Europese vaandeldragers op het gebied 
van mobiele ijsbanen.
Van constructie tot installatie, wij bieden 
u service  en een project op maat van 
ontwerp tot démontage.
Ons personeel bestaat uit geschoolde  
techniekers, koeltechniekers, verwarmings- 
specialisten, lassers en andere mekaniekers



ONZE MAGAZIJNEN

Colors Production
afdeling synthetische schaatsbanen, 

verkoop en verhuur

Stamex
installatie, onderhoud en 

verhuur, koelgroepen, 
airconditioning, rooftop, 

heteluchtkanonnen, verwarming 

Chalet Event
verhuur en verkoop chalets

CHALET EVENT 
BY COLORS PRODUCTION

Creaplex
kunststofwerken

Deco Event
verhuur en verkoop van 

kerstdecoratie en berguitrusting

Colors Production 
afdeling kunstijsbanen, onderhoud, 

installatie en verhuur

Skating rink

Skating rink



Geniet van het glijden op onze 

SCHAATSBANEN
Wij zijn specialist in verhuur en verkoop van 
schaatsbanen, zowel kunstijs als synthetische 
voor uw privé of publiek project. Wij ontwerpen 
en realiseren al uw events van klassiek tot de 
meest originele, van een kerstmarkt tot een 
bedrijfsevent. Wij werken samen met vaste 
partners, gespecialiseerd op verschillende 
technische vlakken.



Sedert vele jaren 
genieten wij het 
vertrouwen van diverse 
ijsbaanuitbaters en 
eventmanagers 

Ons personeel bestaat uit 
geschoolde techniekers, 
koeltechniekers, 
verwarmingsspecialisten, 
lassers en andere 
mekaniekers.

Wij bieden oplossingen 
voor uw problemen en wij 
adviseren u op de beste 
manier. Ons ontwerpbureau 
is verantwoordelijk voor 
het analyseren van de 
haalbaarheid van uw project 
volgens uw wensen.

SCHAATSBAAN MET 
KUNSTIJS 
Op het gebied van kunstijs werken wij met 2 verschillende 
soorten ijsmatten.

Het systeem EPDM 
De ijsmat met zeer goede elastische eigenschappen. Ze 
garandeert een perfecte koude uitwisseling. De buisjes 
hebben een diameter van 14 mm en de koelvloeistof wordt 
hierdoor gepompt aan 1 Bar. Dit levert een aanzienlijke 
vermindering van uw elektriciteitsverbruik op. Het 
grootste voordeel van deze ijsmatten is dat ze per 20 
cm aanpasbaar zijn waardoor het de beste keuze is voor 
mobiele ijsbanen.

Het systeem ALU 
IJsmatten samengesteld uit verschillende aluminium 
buisjes in delen van 5 of 8 meter. Dit systeem laat een 
snelle installatie toe maar is minder aanpasbaar. Dit 
systeem voorziet een verlaging van uw energie- en 
waterverbruik omdat dit meestal in een afgesloten ruimte 
wordt geïnstalleerd.
De aluminium ijsmatten worden meestal gebruikt voor 
tijdelijk vaste ijsbanen.

SYNTHETISCHE 
SCHAATSBAAN
• zelfsmerend door glijmiddel in de tegels
• polyethyleen met hoge dichtheid
• omkeerbaar
• bestand tegen temperaturen tussen - 90° en + 100 ° C
• witte tegels van 1 m²
• belijningen alsook gepersonaliseerde tegels zijn 

mogelijk
• aanpasbaar/modulair
• eenvoudig bevestigingssysteem
• 80 tot 85 % hetzelfde schaatsgevoel t.o.v. een 

traditionele ijsbaan







EXTRA’S
Wij kunnen ook volgende 
mogelijkheden aanbieden:

• ijspaden
• rodelbanen
• curlingbanen
• Ice Bar  

Colors Production kan u 
verschillende accessoires 
aanbieden voor zowel 
kunstijs als synthetische 
schaatsbanen.

• veiligheid
• kinderspeeltuigen
• schaatsen en kinderschaatsjes
• schaatsrekken
• ijsdweilmachine
• tenten 
• vloer
• onthaal 
• geluid  
• verlichting
• ... 

ACCESSOIRES



COLORS 
PRODUCTION 
IN CIJFERS

CHALET EVENT biedt verhuur en verkoop aan 
van chalets voor uw kerstmarkten en organisatie 
van al uw andere evenementen.
Onze opvouwbare en klassieke chalets zijn 
gemaakt van hoogwaardige materialen met 
respect voor de maatregelen gericht op het 
natuurbehoud.

STAMEX is de airconditioning- en 
verwarmingsafdeling van Colors Production.
Wij beschikken over onze eigen koelgroepen 
zodat we een turnkey-oplossing kunnen 
aanbieden zonder onderaanneming.

12.000 m² 
Magazijnen

met 18 laad-loskades

35.694 m²
schaatsbanen 

geplaatst 
2019-2020

12.000 m²
verhard

buitenterrein

450 m² 
Showroom 

Deco-Event en 
Chalet-Event



ANIMATIE

Colors Production werkt voor uw openingsfeest samen met enkele grote artiesten en schaatsers  
zoals Loena Hendrickx, deelneemster aan de Olympische Winterspelen van 2018.
Wij kunnen ook laser-shooting organiseren, een bezoek van de Kerstman, schuimparty of terug naar 
de jaren ’30. Kortom, plezier voor jong en oud.



EXPLOITATION

Onze operationele teams beschikken over de nodige diploma’s zoals de Federale Brevetten 
van de Fédération Française des Sports de Glace (F.F.S.G) en de nationale brevetten B.E.E.S. 
patinage sur glace.
Al onze teams zijn samengesteld uit een teamoverste die als contactpersoon fungeert en zorgt 
voor de goede werking ter plaatse tussen de verschillende afdelingen van uw schaatsbaan ; 
kassa, schaatsverhuur, onderhoud en verantwoordelijke van de ijspiste.
Wij kunnen een specifiek kassasysteem installeren om zo meer controle te hebben op alle 
transacties.
Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.



Rue de la Nouvelle Usine 1 – 6200 Châtelineau (Belgium)
Tél : +32 (0) 71 82 07 60 - Fax : +32 (0) 71 82 07 68

patinoires@colorsproduction.com

www.colorsproduction.com

Skating rink

TVA : BE0456.272.657


