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BALLETVLOEREN EN ACCESSOIRES

Dé professionals op het gebied van het 
inrichten van balletscholen en dansstudio’s!



Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting. Opgericht 

in 1976 en tot op de dag van vandaag een begrip op het gebied 

van theater-, toneel- en schoolinrichting, akoestiek en advies. 

Bekend bij praktisch alle grote en kleinere theaters, maar ook geen 

onbekende in de wereld van balletscholen en dansstudio’s, schoolto-

neelinrichting, musea, culturele centra, poppodia en film- en televisiestudio’s. Kortom, 

geen theater of evenementenhal te groot, geen dorpshuis of school te klein. 

We zijn een ambachtelijk bedrijf en werken uitsluitend met personeel dat we zelf hebben 

opgeleid. Betrokken en bevlogen mensen die hun vakmanschap ten uitvoer brengen in 

zowel de werkplaatsen, het confectieatelier als op locatie, tijdens installatie. 

We hebben door de jaren heen diverse producten ontwikkeld, denk aan eigen kwalitei-

ten velours, een balletvloer en podiumelementen. Het meest baanbrekende product van 

de afgelopen tijd is misschien wel onze excellente akoestische stof, Texacoustic®, op de 

markt sinds 2017. 

Niet alleen onze producten en werkwijzen nemen wij serieus. Uw tevredenheid, ook ja-

ren na de montage, staat voor ons centraal. Wij leveren standaard garanties op onze pro-

ducten en bieden servicediensten waarover u meer leest in deze brochure.

Wij komen graag bij u langs om samen de ruimte op de 

best mogelijke manier in te richten, in een perfecte sa-

menhang van veiligheid, werkbaarheid en esthetiek. 

Een advies op maat? Wij bespreken graag met u de  

mogelijkheden! 



BALLETSCHOLEN EN DANSSTUDIO’S  

Een van onze specialismen is het inrichten van balletscholen en dansstudio’s. In veertig 

jaar hebben we vele kilometers aan balletvloeren geleverd. Ze worden overigens ook 

veelvuldig gebruikt in theaters, buurthuizen, scholen en zelfs musea. 

Wij hebben diverse dans- en balletvloeren in ons leveringsprogramma opgenomen, 

die exclusief bij ons verkrijgbaar zijn. Ze hebben elk hun eigen kwaliteiten, die we 

vanuit jarenlange praktijkervaring zelf ontwikkeld hebben. Zo hebben we twee toplaag 

dansvloeren van pvc met weekmakers, die ideaal zijn voor zowel dansscholen als theaters. 

Leverbaar op zowel 1.50 als 2.00 meter breed, zodat u zelf een keuze kunt maken 

afhankelijk van bijvoorbeeld de afmeting van de ruimte en het gebruikersgemak. 

Daarnaast hebben we een zware toplaag vloer in ons assortiment, voorzien van een 

schuimlaag waarmee onder meer opwarmingsruimtes, yogalokalen 

maar ook dansscholen zonder een dempende ondergrond kunnen 

worden voorzien. Deze vloer kan zelfs direct over gestreken 

beton gelegd worden. Tot slot hebben we ook nog een 

compleet zwevende dansvloer met een houten afwerking. 

Neem contact met ons op voor nog meer mogelijkheden 

en uitgebreidere informatie.

Al 41 jaar een begrip in de danswereld!



TAURO DANS- EN BALLETVLOER

De Tauro-vloer hebben we zelf ontwikkeld en ter productie gesteld. Hij is te gebruiken 

als ballet-, podium- en studiovloer. De vloer is tweezijdig te gebruiken. Deze dans- en 

balletvloer is van zeer hoge kwaliteit en gaat jaren mee. 

•  Hij is brandwerend (klasse M2) en lichtecht. 

•   De breedte van de Tauro-vloer bedraagt 150 cm, met een dikte van 1.3 mm en met een 

tolerantie volgens DIN 53353. 

•  Het gewicht van de vloer is 1.680 gram per vierkante meter, volgens DIN 53352.

Rollengte: 30 of 40 meter, afwijkende rollengtes leverbaar, i.o.

Dikte:  1.3 mm

Gewicht:  1.680 g/m2

Kleuren:  Zwart/grijs, zwart/wit, blauw/zwart en zwart/rood, op aanvraag

Vlamvrij:  NFP 92-503 klasse M2, DIN 4102-1

Breedte:  1.5 meter



ELITE STRONG DANS- EN BALLETVLOER 

Deze voor ons speciaal gefabriceerde vloer is ideaal 

voor theaters, balletscholen, losse en vaste podia 

(bijvoorbeeld catwalks) en vele andere ruimtes. 

•    De Elite Strong is met zijn 2.00 meter breedte en dikte 

van 1.6 mm ideaal voor dansscholen waar de vloer 

vast ligt. 

•  Hij is zwart/wit en tweezijdig te gebruiken: een 

multifunctionele dansvloer!

Rollengte: 30 of 40 meter

Dikte:  1.6 mm

Gewicht:  2.200 g/m2

Kleuren:  Zwart/wit

Vlamvrij:  NFP 92-503 klasse M2, DIN 4102-1

Breedte:  2 meter



JUMPING SOFT DANS- EN BALLETVLOER 

Alle vloeren zijn door ons zelf geproduceerd. De 

jongste in ons assortiment is de Jumping Soft. 

•   Deze dans- en balletvloer heeft een breedte van 

2.00 meter en is 2.5 mm dik. 

•   Door deze dikte en de wat hardere toplaag is de 

vloer onder meer uitermate geschikt als vaste vloer. 

•   De vloer kan eventueel rechtstreeks op de 

betonnen vloer worden gelegd en is sterk genoeg 

om overheen te rijden met bijvoorbeeld een 

rolstoel, steigers, hoogwerkers, et cetera. 

•   De vloer is ook nog eens erg geschikt als 

ondergrond voor een warming-up ruimte of 

yogastudio. 

Rollengte: 15 meter, afwijkende  

  rollengtes leverbaar, i.o.

Dikte:  2.5 mm

Gewicht:  3.500 g/m2

Kleuren:  Zwart of grijs

Vlamvrij:  NFP 92-503 klasse M2, DIN 4102-1

Breedte:  2 meter



SKY COMPLETE ZWEVENDE DANSVLOER 

De Sky is een nieuwe, baanbrekende 

vloer. Deze parketvloer is ideaal voor 

balletstudio’s, sporthallen en vele andere 

ruimten. De vloer bestaat uit drie lagen met 

een perfecte, verende schuimonderlaag en 

is te leggen als parket. 

Deze ultieme zwevende dansvloer is 

uitsluitend verkrijgbaar op aanvraag, dus 

voor meer informatie vragen wij u contact 

met ons op te nemen.



Naast de dans- en balletvloeren mogen spiegelwanden en 
balletbarrés natuurlijk niet ontbreken bij de inrichting van een 

professionele dansruimte. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste 

adres. Daarnaast produceren wij in onze staal-, aluminium- en houtwerkplaats 

ook alle benodigde accessoires zoals transport- en opslagkarren met oprolkokers, zowel 

pvc- als Nichiban-tape en natuurlijk reinigingsmiddelen voor de vloeren. 

OPROLKOKERS MET HANDVAT

Om de balletvloeren op eenvoudige wijze te kunnen opslaan, hebben wij oprolkokers in 

ons leveringsprogramma. Dit zijn zwarte pvc kokers met een diameter van 16 cm, aan 

beide uiteinden voorzien van handvatten zodat de werkbaarheid en ergonomie niet 

worden aangetast.  De kokers zijn, afhankelijk van de breedte van de vloer, leverbaar in 

standaard maatvoeringen van 1.70 en 2.20 meter lengte. Aangezien wij deze producten 

zelf produceren, zijn afwijkende maten ook mogelijk.

TRANSPORT EN OPSLAGKARREN

Wij produceren twee type karren waarvan één type is bedoeld voor transport. Hierop 

kunnen de kokers worden neergelegd en daarna op een simpele manier worden vervoerd. 

De opslagkarren zijn leverbaar in twee varianten, waarbij er respectievelijk 6 of 8 rollen 

kunnen worden opgeborgen. Het ‘kerstboom’-type zorgt voor een ruimtebesparing door 

de rollen in de hoogte op te bergen. Vanwege de vloerplaat is het ook mogelijk om de tape 

op te slaan onder in de kar. Uiteraard zijn onze karren standaard voorzien van zwenkwielen 

en indien gewenst kunnen we deze ook voorzien van remmen.

REINIGINGSMIDDEL        

Vanwege de weekmakers in dans- en balletvloeren, raden wij ten zeerste af deze te reinigen 

met chemische schoonmaakmiddelen. Hiervoor hebben wij een speciaal reinigingsmiddel 

in ons leveringsprogramma, verkrijgbaar in jerrycans van 5 liter. Het schoonmaakmiddel is  

biologisch afbreekbaar en laagschuimend. 





STAPPEN EXTRA

• Advies op maat

• Optimale persoonlijke service

• Al meer dan 40 jaar vakmanschap en ervaring

• Voldoet aan alle kwaliteitsnormen en -eisen

• VCA gecertificeerd

• Een milieuvriendelijk bedrijf
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Ron de Groot 
Theatertextiel B.V.

Bezoekadres
Henegouwerweg 26C
2741 KS Waddinxveen
The Netherlands

Postadres
Postbus 172
2740 AD Waddinxveen
The Netherlands

+31 (0) 182 616310 
info@theatertextiel.com
www.theatertextiel.com

Volg ons op:


