
 

Elementen 

Onderstaand een overzicht van de onderdelen en de elementen van WalkingRoom Grand. 

Onderdeel Element Inbegrepen 

Loopband Twee Walsen √ 

 Aandrijving √ 

 Transportband √ 

 Staalconstructie √ 

 Kunstgras √ 

 Veiligheidsrailing √ 

 Veiligheidssensoren √ 

 Stalen beugel (voor bureaublad) √ 

 Bedieningspaneel √ 

Bureaublad Eiken fineer Optioneel 

 Geïntegreerd stekkerdozen Optioneel 

 Powerboxen Optioneel 

Platform Multiplex podiumvloer Optioneel 

 Eiken/Tapijt vloerpanelen Optioneel 

 Tredes Optioneel 

Fruitbar Corian bovenblad Optioneel 

 Watertap Optioneel 

 Spoelbak Optioneel 

 Blu-motion lades Optioneel 

Moswand Bol- en lappenmos Optioneel 

 Gepersonaliseerd houten logo Optioneel 

 Verlichting Optioneel 

 Whiteboard Optioneel 
 

Er is een mogelijkheid om verschillende elementen te combineren. Wij helpen om het beste resultaat 

te creëren.  

 

WalkingRoom 

Grand 
 

Deze omgeving bestaat uit de 

grootste loopband ter wereld 

van maar liefst 35 vierkante 

meter! WalkingRoom Grand is 

een multifunctionele ruimte en 

kan voor verschillende 

doeleinden worden ingezet. 

Gezondheid, creativiteit en 

productiviteit komen samen in 

dit innovatieve concept. 

 

 
 

Klik hier om een afspraak te maken  

mailto:info@questlife.io?subject=Afspraak%20inplannen%20voor%20WalkingRoom%20Grand


Specificaties Loopband 

Loopoppervlak 35m2 (7000x5000) 

Hoogte Maximaal 50cm 

Capaciteit 15 personen 

Gewicht loopband 5500kg 

Energieverbruik bij volle capaciteit 10KwH 

Vereiste elektriciteitsaansluiting 22KW (380/400V/50HZ/60A) 

Vereiste internetaansluiting UTP RJ45 cable & DHCP server 

Ondergrond Beton 

 

Garantie 

Er is 24 maanden garantie vanaf de datum dat WalkingRoom Grand is opgeleverd.   

Garantie is niet van toepassing indien het gebrek wordt veroorzaakt door het feit dat de loopband is 

onderworpen aan: 

• Gebruik in tegenstrijd met de gebruikershandleiding; 

• Ruwe behandeling anders dan de gebruikershandleiding;  

• Extreme thermische of milieuomstandigheden; 

• Zelf aangebrachte wijzigingen; 

• Zelf uitgevoerde reparaties; 

• Niet uitgevoerd onderhoud;  

• Reparatie met niet originele onderdelen. 

 

Onderhoud 

Er is een mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten voor meerdere jaren, tot maximaal 10 

jaar. Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd op vijf hoofd componenten: 

1. Elektrisch en mechanisch 

2. Bediening 

3. Motor 

4. Smering 

5. Band 

Klik hier voor het uitgebreide onderhoudsplan 

 

Installatieplan 

1. Maak een afspraak (Klik hier om een afspraak te maken) 

2. Bespreek de mogelijkheden, onderdelen en elementen 

3. Maak een keuze  

3. Quest Life deelt de offerte. 

5. Quest Life installeert de loopband met gekozen onderdelen en elementen 

https://questlife.io/onderhoud/
mailto:info@questlife.io?subject=Afspraak%20WalkingRoom%20Grand

