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συμπεριφέρονται πανομοιότυπα, ντύνονται 
πανομοιότυπα, ακούν την ίδια μουσική και 
λατρεύουν τα extreme sports.
Γι’ αυτό και διευρύναμε το δίκτυο των 
μεταπωλητών μας, ώστε να καλύψουμε χώρες 
σε όλο τον κόσμο. Με μια επαγγελματική 
ομάδα ανθρώπων αφοσιωμένων στο έργο τους, 
δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά για να 
εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες περισσότερων από 25 
αγορών.
Επικοινωνήστε με τον Wim, τον επικεφαλής 
σχεδιαστή μας, και skater που έχει προκριθεί σε 
πολλούς αγώνες skate, για να σας δώσει απαντήσεις 
σε όλα σας τα ερωτήματα σχετικά με το skate.

Το δικαίωμα να εκφράζεσαι 
ελεύθερα
Σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και ταχύτερα, 
τα σημερινά παιδιά έχουν όλο και λιγότερες 
φυσικές δραστηριότητες εξαιτίας όλων των νέων 
τεχνολογιών που μπήκαν στη ζωή τους, όπως τα 
βιντεοπαιχνίδια, οι υπολογιστές, η τηλεόραση, το 
internet και άλλα.
Σε μεγάλο βαθμό ζουν σε έναν προκαθορισμένο 
και παραχαϊδεμένο εικονικό κόσμο, στον οποίο 
η παχυσαρκία και ο εγωκεντρισμός παίρνουν 
διαστάσεις σοβαρών προβλημάτων. Τα παιδιά 
έχουν αναφαίρετο δικαίωμα στο ελεύθερο 
παιχνίδι και εμείς έχουμε την υποχρέωση να τους 
το παρέχουμε στον σύγχρονο και με γρήγορους 
ρυθμούς κόσμο μας.
Οι κατάλληλοι παιχνιδότοποι, οι χώροι πολλαπλών 
αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και οι 
εξοπλισμοί παιχνιδιού που προσφέρουν πολλαπλές 
προκλήσεις είναι ιδανικοί για μικρότερα παιδιά και 
εφήβους.
Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος αριθμός 
παιδιών που αναζητούν σημαντικότερες 
προκλήσεις, καθώς και ένα μέρος όπου μπορούν 
να κοινωνικοποιηθούν και να επιδείξουν τις 
ικανότητές τους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε τέτοιους χώρους συνάθροισης, 
παρέχοντας σωστά σχεδιασμένα πάρκα skate, όπου 
οι skaters θα μπορούν να αναπτύξουν τα ταλέντα 

Πώς άρχισαν όλα
Όταν ήμουν νεότερος έκανα συχνά skateboard 
στους δρόμους, ενώ για πολλά χρόνια συμμετείχα 
και στο διαγωνισμό χωμάτινης πίστας BMX στο 
Βέλγιο. 
Σήμερα, συνεχίζω ακόμα να περνάω κάμποσες 
ώρες την εβδομάδα πάνω στο ποδήλατό μου για 
χωμάτινο δρόμο και να γυμνάζομαι κάνοντας 
mountain bike και inline skating.

Όταν ανέλαβα την επιχείρηση επίπλων του πατέρα 
μου το 1999, μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να 
συνδυάσω 3 πράγματα:
1. το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τα extreme 

sports γενικά,
2. μια μεγάλη εταιρεία με σύγχρονη τεχνολογία 

επεξεργασίας ξύλου / σύνθετων υλικών
3. τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα νέο σύστημα 

από ράμπες skate

Όταν αναλογίζομαι τα όσα συνέβησαν, 
διαπιστώνω πως έγιναν όλα την κατάλληλη 
χρονική στιγμή, αφού τον ίδιο καιρό άρχιζε 
μια σημαντική εξάπλωση πολλών extreme sports 
(skateboard, inline skating, snowboard, θαλάσσιο surf, 
kite surfi ng, κατάβαση με mountain bike κ.ά.). Η 

εξάπλωση αυτή είχε και συνεχίζει να έχει και 
σήμερα υποστήριξη μέσω της εκτενούς 

κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, 
από τη βιομηχανία (ενδυμάτων, 

αναψυκτικών, βιντεοπαιχνιδιών 
κ.λπ.) και από οργανώσεις 

(σωματεία skate).
Αρχίσαμε να αναπτύσσουμε 

δίκτυο μεταπωλητών στο 
Βέλγιο και τις γειτονικές 

χώρες της Ε.Ε., όμως 
σύντομα διαπιστώσαμε 
ότι υπήρχε μεγάλο 
ενδιαφέρον για πάρκα 
skate σε όλο τον κόσμο. 

Οι έφηβοι στην 
Αυστραλία, τη Χιλή, 

την Ισλανδία, την Ευρώπη, 
τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία 
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Η ιστορία της Rhino



τους και να εκδηλώσουν ελεύθερα τις πτυχές του 
τρόπου ζωής που τους εκφράζει.
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των πάρκων skate 
είναι ότι αποτελούν τα μόνα σημεία συνάντησης 
όπου μπορεί να δει κανείς ένα 9χρονο παιδί κι έναν 
18χρονο έφηβο να «παίζουν» μαζί και «ευλαβικά» 
να μαθαίνουν κόλπα ο ένας από τον άλλο.
Αν και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να 
θεωρούν τα πάρκα skate προβληματικά μέρη, 
ολοένα και περισσότερες κοινότητες αρχίζουν 
επιτέλους να συνειδητοποιούν ότι ένα καλό 
πάρκο skate συμβάλλει στη δημιουργία μιας 
ισορροπημένης κοινότητας καθώς βοηθάει, μεταξύ 
άλλων, να αναπτυχθούν:
ο σεβασμός μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων
η διδαχή από τους άλλους
η επικοινωνία
η υπευθυνότητα
η σωματική ανάπτυξη
η αντιμετώπιση προκλήσεων

Ένα καλό πάρκο skate
Οι skaters είναι απαραίτητο να εκφράσουν στην 
κοινότητα τις ανάγκες τους, να μάθουν πώς να 
διαπραγματεύονται, να δείξουν υπευθυνότητα και 
τέλος να σεβαστούν αυτό που θα τους προσφερθεί. 
Όταν παρέχουμε στη νεολαία δημόσιους χώρους 
για άθληση, έχουμε την σημαντική ευθύνη 
να μεριμνούμε για σχεδιασμό που προσφέρει 
ασφάλεια.
Καταρχάς, η κοινότητα πρέπει να παράσχει ένα 
χώρο κατάλληλο για τη δημιουργία πάρκου skate. 
Πρέπει οι skaters να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
αυτόν, καθώς επίσης και να υπάρχει η δυνατότητα 
για εξάσκηση κοινωνικού ελέγχου. Οι γονείς πρέπει 
να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν σε έναν 
ασφαλή χώρο προκαθορισμένο για skate.
Μια δεύτερη παράμετρος είναι ότι οι κοινότητες 
πρέπει να αγοράζουν από πιστοποιημένες εταιρείες. 
Εμείς σχεδιάζουμε πάρκα skate σύμφωνα με 
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας, έτσι 
ώστε – σε συνδυασμό με τη σωστή διάταξη και 
ροή κυκλοφορίας των ραμπών – να έχουμε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ελκυστικών και ασφαλών 
εγκαταστάσεων. Τα σχέδια μας για πάρκα skate 

ελέγχονται από ένα επίσημο οργανισμό δοκιμών 
και ελέγχων, τον tÜV, ο οποίος μας απονέμει εκ 
νέου κάθε χρόνο αντίστοιχο πιστοποιητικό, κατόπιν 
ελέγχου της παραγωγής, των προϊόντων, των 
μεθόδων κατασκευής, των υλικών και των πάρκων 
skate. Πολλοί κατασκευαστές ραμπών για skate δεν 
ασχολούνται με τέτοιες λεπτομέρειες και τους αρκεί 
να μπορούν να πουλήσουν μερικές κατασκευές, τις 
οποίες συνδυάζουν μεταξύ τους και τις αποκαλούν 
πάρκο skate.
Τρίτον, οι κοινότητες πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι για ένα καλό πάρκο skate απαιτείται κι ένας 
σεβαστός προϋπολογισμός. Είναι εύκολο να δώσεις 
στα παιδιά μια ράμπα “quarter-pipe” (καμπύλη 
90 μοιρών) και ένα “fun-box” (βάθρο) και να 
πιστέψεις ότι ικανοποίησες τις ανάγκες τους. Συχνά 
μια τέτοια αντιμετώπιση είναι αντιπαραγωγική. 
Μόνο τα πάρκα skate ικανού μεγέθους, που 
θα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των 
skaters (ομάδα που ολοένα αυξάνεται), θα 
χρησιμοποιηθούν και θα γίνουν δημοφιλή, με 
αποτέλεσμα να έχουν θετική επίδραση στην τοπική 
κοινότητα.
Τα μικρά πάρκα με φτηνές κατασκευές δεν 
χρησιμοποιούνται από τους skaters. Το skateboard 
είναι ένα σοβαρό άθλημα / τρόπος ζωής και έτσι 
πρέπει να αντιμετωπίζεται – με ίσες δαπάνες 
με αυτές που προϋπολογίζονται για γήπεδα 
ποδοσφαίρου ή τένις ή για πισίνες. Σήμερα στην 
Αμερική περισσότερα παιδιά ασχολούνται με το 
skateboard από ότι με το baseball. Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι δικαιούνται να αποκτήσουν αξιοπρεπείς 
χώρους άθλησης.
Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν πολύ συγκεκριμένες 
ανάγκες και χαρακτηριστικά, για τα οποία μπορούν 
να συμβουλεύσουν και να βοηθήσουν στην 
κατασκευή μόνο εξειδικευμένες, πιστοποιημένες 
και καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου, με μεγάλη 
εμπειρία στο άθλημα.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω όλες τις λεπτομέρειες 
του συστήματός μας με ράμπες, ώστε να γίνει 
κατανοητό ότι ένα καλό πάρκο skate κρίνεται 
από τις λεπτομέρειες και το πόσο σημαντικό είναι 
να τονίζουμε αυτά τα στοιχεία στους πιθανούς 
πελάτες. Οι skaters ζητούν την εγγύηση ότι θα 

έχουν ράμπες skate άριστης ποιότητας, καθώς η 
υποβάθμιση που υφίστανται οι ράμπες κατώτερης 
ποιότητας σε λιγότερο από ένα χρόνο τις καθιστά 
επικίνδυνες και άχρηστες.

Αναπτύσσοντας τις ράμπες
Όταν πριν από μία δεκαετία αρχίσαμε να 
αναπτύσσουμε το σύστημα ραμπών της Rhino 
προσπαθήσαμε να μιμηθούμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα την άρτια κατασκευή των ξύλινων 
ραμπών, που χρησιμοποιούνται στις μεγάλες 
διοργανώσεις και στα πλέον δημοφιλή κλειστά 
πάρκα skate. Μια ξύλινη ράμπα άρτιας κατασκευής 
δίνει στον skater το αίσθημα που αναζητά όταν 
αθλείται: μια πολύ σταθερή κατασκευή με επαρκή 
κάμψη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς, μια 
γρήγορη επιφάνεια με αξιόπιστη προσκόλληση, 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, για τη σανίδα ή 
τα πατίνια του.
Όμως το ξύλο δεν είναι αρκετά ανθεκτικό για τους 
δημόσιους χώρους, κι έτσι αναγκαστήκαμε να 
αναζητήσουμε άλλα υλικά, τα οποία θα άντεχαν σε 
όλες τις ακραίες κλιματικές συνθήκες.
Για να δημιουργήσουμε τις ράμπες μας για skate 
που κατέκτησαν την αγορά, επιλέξαμε τα καλύτερα 
συνθετικά υλικά με όλες τις θετικές ιδιότητες του 
ξύλου.

Συμπέρασμα
Η αποδεδειγμένη ποιότητα των συστημάτων της 
Rhino υπερτερεί έναντι κάθε άλλου συστήματος 
πάρκου skate στον κόσμο. Ο συνδυασμός 
εμπειρίας στο skating, τεχνολογίας CNC/
CAD, συνθετικών υλικών υψηλής ποιότητας, 
παγκόσμιας εμπειρίας (καλό δίκτυο μεταπωλητών), 
τεχνικών πλεονεκτημάτων, καλής σχεδίασης 
πάρκων, έρευνας αγοράς / γνώσης και συνεχούς 

προσαρμογής των συστημάτων στις εξελίξεις, 
μας καθιστά έναν δημοφιλή και ξεχωριστό 
κατασκευαστή. Είμαστε περήφανοι που θέσαμε 
νέα πρότυπα στον κόσμο των ραμπών skate και 
θα συνεχίσουμε να έχουμε τον σεβασμό των 
skaters καθώς θα ζητούμε τη συμμετοχή και τη 
δική τους και των αγοραστών στη διαδικασία 
ανάπτυξης και δημιουργίας των συστημάτων μας. 
Το σημαντικότερο καθήκον των μεταπωλητών μας 
είναι να επισημαίνουν στους μελλοντικούς πελάτες 
και στους skaters ποια είναι τα πλεονεκτήματα των 
αρθρωτών συστημάτων μας.
Πάρα πολύς κόσμος συνεχίζει να ταξινομεί τα 
πάρκα σε δύο βασικές ομάδες, τα προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του πελάτη τσιμεντένια πάρκα και τα 
αρθρωτά πάρκα. 
Εμείς δημιουργήσαμε μια νέα ομάδα στην 
ταξινόμηση, τις ράμπες RHINO από υψηλής 
ποιότητας συνθετικά υλικά, οι οποίες φημίζονται 
για τα επίπεδα ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας, 
που άλλοι κατασκευαστές μπορούν μόνο να 
ονειρευτούν.

peter van Winkel
Ιδιοκτήτης RHINO RAMpS



Γαλβανισμένες μεταλλικές πλευρές
Ο σχεδιασμός κάθε ράμπας έχει γίνει με 
γνώμονα την επαρκή ροή αέρα. Όλες οι 
ράμπες είναι απόλυτα κλεισμένες για να 
εμποδίζεται η συσσώρευση απορριμμάτων 
και ανεπιθύμητων εισβολέων.

Μαρκίζα
Γαλβανισμένοι σε υψηλή θερμοκρασία 
χοντροί ατσάλινοι σωλήνες με πάχος 
μετάλλου 
3 mm για να αντέχουν στις τριβές και στις 
προσκρούσεις. Η επιφάνεια πίσω από αυτή τη 
μαρκίζα προστατεύεται από ατσάλινη ζώνη, 
για να μην καταστρέφεται από τα ΒΜΧ.

Κιγκλιδώματα ασφαλείας
Μεγάλης αντοχής, γαλβανισμένα σε υψηλή 
θερμοκρασία ατσάλινα κάγκελα ασφαλείας, 
φτιαγμένα ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα 
για πάντα! Κάθετα στέρεα κάγκελα 
συγκρατούν τους «ιπτάμενους» skaters και 
(σε αντίθεση με τα οριζόντια κάγκελα) είναι 
δύσκολο να σκαρφαλώσει κανείς επάνω τους.

Ανοξείδωτα προστατευτικά 
Όλες οι άκρες με κλίση προς τα έξω 
προστατεύονται από στρογγυλεμένα προφίλ 
(5 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι που εφάπτεται 
στην ίδια ευθεία με την επιφάνεια κύλισης. 
Μια αποκλειστικότητα της RHINO, αυτό το 
μοναδικό προστατευτικό δεν προφυλάσσει 
απλώς την επιφάνεια στις άκρες, αλλά και 
ελαχιστοποιεί την ζημιά που μπορεί να 
προκληθεί από ενδεχόμενη σύγκρουση skaters 
με αυτήν.

Πλάκες εδάφους
Γαλβανισμένες σε υψηλή θερμοκρασία 
μεταλλικές toeplates. Οι πιο λείες στα skate 
parks. Οι γωνίες προσέγγισης είναι μικρότερες 
από κάθε άλλη υφιστάμενη κατασκευή.
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Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που η Rhino έθεσε τις προδιαγραφές για 
προκατασκευασμένες ράμπες skate.
Μετά από πολυετή εμπειρία έχουμε αναπτύξει τον τέλειο συνδυασμό επιδόσεων και αντοχής.
Οι ράμπες που κατασκευάζουμε δίνουν στον skater την πιο σταθερή και ομαλή επιφάνεια για να 
επιδιώξει με ασφάλεια τις υψηλότερες επιδόσεις.
Χρησιμοποιούμε γαλβανισμένα τελειώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι ώστε να απαιτείται η 
μικρότερη δυνατή συντήρηση και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Άλλωστε κάτι 
τέτοιο αποτελεί προϋπόθεση για ένα δημόσιο πάρκο που είναι εκτεθειμένο στις σκληρότερες 
συνθήκες χρήσης και πολλές φορές σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Η RHINO χρησιμοποιεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας υλικά για να δημιουργήσει τις πιο 
στέρεες και ανθεκτικές ράμπες στην αγορά.
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Μπορείτε να 
εμπιστευθείτε την 
ποιότητά μας



RHINOtOp
Η ποιότητα αυτής της ειδικά ανεπτυγμένης 
επιφάνειας κύλισης είναι αξεπέραστη. Είναι 
το όνειρο κάθε skater και συνδυάζεται με 
ανθεκτικότητα που συγκρίνεται μόνο με αυτή 
του ατσαλιού. Αυτή η επιφάνεια έχει άψογο 
κράτημα στους τροχούς του skate, είναι πολύ 
ανθεκτική σε χτυπήματα, ξυσίματα και σε 
φωτιά, δεν απορροφά νερό και δεν καίει το 
δέρμα των skater όταν γλιστρούν στις ράμπες. 
Αυτή η επιφάνεια, μαζί με τις μοναδικές 
υποδομές, προσδίδουν στις ράμπες RHINO 
την επαγγελματική αίσθηση που οι skaters 
αναζητούν. Κάτω από τις επιφάνειες κύλισης 
μπορείτε να βρείτε μια επένδυση pE-HD, για 
την μεγαλύτερη δυνατή μείωση του θορύβου.

Προφίλ αλουμινίου
Χρησιμοποιούνται σε άκρες που δεν φτάνει 
το skate board και προσδίδουν στις ράμπες 
ποιοτικό φινίρισμα.

Προστατευτικά αρμών
Όλοι οι κάθετοι αρμοί στην επιφάνεια 
κύλισης είναι καλυμμένοι με προστατευτικά 
από γαλβανισμένο σε υψηλή θερμοκρασία 
ατσάλι, που δεν εξέχει. Αυτή η μοναδική 
λύση επιτρέπει τη δημιουργία λείων 
επιφανειών κύλισης και προστατεύει τις 
εσωτερικές άκρες της επιφάνειας.

Μπάρες
Υπάρχουν λοξά, ίσια, ορθογώνια και κυκλικά 
grind rails σε διαφορετικές συνθέσεις. Τα 
τελειώματα όλων των grind rails  είναι 
στρογγυλεμένα για να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος από τυχαία πρόσκρουση.

Προστατευτικά μετάβασης
Όλα τα περάσματα στις ράμπες είναι 
προστατευμένα με μεταβατικές επιφάνειες 
από γαλβανισμένο ατσάλι, που είναι 
τοποθετημένες στην ίδια ευθεία με την 
επιφάνεια κύλισης, χωρίς κενά ή αιχμηρές 
άκρες.

Βίδες ασφαλείας από Ψευδάργυρο – 
Νικέλιο
Όλες οι βίδες έχουν ένα ειδικά σχεδιασμένο, 
διπλά ασύμμετρο σπείρωμα. Αυτές οι βίδες 
συγκρατούν κατά 40% καλύτερα από 
τις κοινές βίδες και δεν χαλαρώνουν αν 
δεχτούν μηχανική πίεση. Οι βίδες αυτές 
είναι κατεργασμένες με ψευδάργυρο και 
νικέλιο, οπότε είναι πολύ πιο γερές από 
τις ανοξείδωτες βίδες, αλλά παράλληλα 
περνούν το τεστ των 4.000 ωρών σε αλάτι 
χωρίς να σκουριάσουν. Με κεφαλές 
κατά του βανδαλισμού εμποδίζουν την 
αποσυναρμολόγηση.
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Αλουμινένιες λωρίδες επαφής με
το έδαφος
Τα πλαϊνά πάνελ υποστηρίζονται από 
αλουμινένιες λωρίδες 6 χιλιοστών ώστε να 
επιτρέπουν καλό εξαερισμό μαζί με τις
τρύπες αερισμού στα πλάγια πάνελ.



WWW.RHINO-RAMPS.COM

Park B

Park A

Σχεδιάζουμε πάρκα skate 
προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες σας
Μερικά παραδείγματα

22,8 m \ 74,9 ft 

11,1 m \ 36,4 ft 

19,7 m \ 64,7 ft 

25,1 m \ 82,5 ft 



Park D Park G

Park E Park H

Park FPark C

20,8 m \ 68,2 ft 

18 m \ 59,1 ft 

28,6 m \ 93,7 ft 

33,3 m \ 109,3 ft 

26 m \ 85,3 ft 

24,5 m \ 80,3 ft 26,2 m \ 86 ft 

36,3 m \ 119,2 ft 31,4 m \ 102,9 ft 

34 m \ 111,6 ft 37,7 m \ 123,7 ft 

30,1 m \ 98,9 ft 



WWW.RHINO-RAMPS.COM

18,7 m \ 61,2 ft 

14,4 m \ 47,3 ft 

Morsang sur Orge

STREETBLOCKS

21,7 m  \ 74,4  ft 

10,3 m \ 33,8 ft 

Streetblock D

27,6 m \ 90,5 ft 

14,8 m \ 48,6 ft 

Streetblock J

24,3 m \ 79,7 ft 

11,5 m \ 37,7 ft 

Streetblock A



Σύστημα με 3 μικρές ράμπες
για μεγάλη
διασκέδαση

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ…

ΣΤΕΡΕΟ ΣΑ ΒΡΑΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ…



Black Diamond
USA

Deventer
Holland

WWW.RHINO-RAMPS.COM

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ventspils
Latvia



New York
USA

Babice
Poland

Zejtun
Malta

Jyvaskyla
Finland

Kista
Sweden



I always skateboard at the ramp installed 
in Carver, MN. I just wanted to say that 
we love it !
      
   Jake Bartelme,
   Carver, MN, USA

Hello, I’m live in Akranes on Iceland and I 
just wanted to say that your ramps are the 
best ramps I have ever tested.
Cya and thank you for great ramps.
      
   Runar Arnason,

Akranes, Iceland

The team has tested your facilities in
Bradley Stoke and Cornwall (St.Ives etc.).
The verdict is very encouraging. The noise 
was excellent as you said and the ride was 
better than skatelite and metal.
What more can I say !!
We wait with anticipation for your quote.
      
   Very best wishes,

Bradley Stoke, UK

Hi Rhino,
My name is Michael and I have been 
skating on a skate park in Dingley Victoria 
and I loved the feel and the look of
rhino ramps.
      
   Greetz,

Michael, Victoria, Australia

Hello Peter,
It was great to meet you and be part of 
the conference last week. The kids LOVED 
the park and we were grateful for the
opportunity to experience a Rhino skate 
park with them.
Very much look forward to staying in 
touch with you and working with
Rhino Ramps in the very near future.
Thanks again for a great day.
      
   Regards,

Arielle Nakache-Moulay
K-MAN Skate School

Australia

To whom it may concern,
We highly recommend Rhino Ramps. 
Rhino is the designer / manufacturer of 
the original moveable skatepark system.
Designed in Europe, meets European 
standards, Rhino also has a new surface 
that is suitable for BMX bikes. We believe 
their product is superior and they are a 
very reputable company to work with.
Peter van Winkel, Saunaco / Rhino Ramps, 
has been involved with SPAUSA on an 
advisory level for the past years and
Rhino Ramps was recently given a
SPAUSA/Concrete Disciples award for 
‘Innovative Design’ for their moveable 
skatepark system.
      
   Sincerely,

Heidi Lemmon
SPAUSA Director, USA

This vert ramp Rhino Ramps has built
in Ventspils is the most stable modular
vert ramp I ever skated on; it doesn’t 
move at all when you ride it ! The riding 
surface gives a very good grip on the 
wheels, is super fast and has no seams.
It could have a little bit more vert for
blasting big airs.
It is for sure one of the best vert ramps
in Europe.
      
  Jussi Korhonen (Fin)

Top 5 vert skateboarder
  

Bram Waterman (Hol)
Dutch skateboardfed & Dutch vert legend

Your partner:




