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Speciaa l  voor  gemeenten ontwikkelde InfraMarks  een innovat ief  en 
duurzaam outdoor  ontmoet ingspunt  met  meerdere e igent i jdse funct ies , 
zoals  4G WiF i ,  USB stopcontacten,  draadloos  opladen van mobie le 
te lefoons en muziek  u i t  speakers  v ia  B luetooth.  Het  grote  voordeel  van de 
Smart  JOP is  dat  deze geheel  standalone is .  Het  kwal i tat ief  hoogwaardige 
ontmoet ingspunt  i s  een perfecte  z i tp lek  voor  jongeren en wordt  geplaatst 
op een door  u  gekozen locat ie .

Smart jongeren 
ontmoetings punt  
Helaas veroorzaken groepen jongeren 
regelmatig overlast door samenscholing 
en vernielingen in o.a. woonwijken en 
winkelcentra. Dit is erg vervelend voor de 
mensen uit de buurt. Anderzijds willen we 
de jeugd de ruimte geven om naar buiten 
te gaan, samen te komen en bij te praten. 
Met de Smart JOP kunt u de jeugd sturen 
door te faciliteren en behoren overlast 
gevende (hang)jongeren tot verleden tijd. 

lekker naar buiten 
zonder te vervelen 

De Smart JOP betekent voor de 
jongeren een groot plezier en zorgt 

ervoor dat ze niet meer ‘hangen’ op 
plekken die daarvoor niet geschikt 

zijn. Ook omwonenden zijn erg 
verheugd met dit nieuwe jongeren 

ontmoetingspunt. De InfraMarks 
Smart JOP is weer- en IK10 

vandalismebestendig en speciaal 
ontworpen voor de buitenruimte. 

Alle functies van de Smart JOP werk-
en 100% op zonne-energie middels 

een geïntegreerd zonnepaneel.  



Technische specificaties Smart JOP

Smart JOP 2.0  
Afmetingen 3008 x 3600 x 2244 mm (lxbxh)
Materiaal Gegalvaniseerd staal  
Afwerking Poedercoating
Vandalismebestendigheid IK10 vandalismebestendig
Powersupply Zonnepanelen
Batterij Interne accuopslag
Aardlekbeveiliging Ja (automatische reset optie)
Kinderbeveiliging Ja
Fabrieksgarantie 2 jaar
Kleuren leverbaar Standaard RAL7016 

(andere kleuren als optie)
Aantal USB-poorten 4 stuks
Aantal stopcontacten 4 stuks
Draadloze QI-opladers 2 stuks 
WiFi internet 4G WiFi verbinding 
Verlichting LED 
Muziek Bluetooth audio speakers

Kenmerken 
 

- Outdoor ontmoetingspunt 
voor jongeren met zitplekken

- Meerdere smart functies zoals 
WiFi, draadloos QI opladen en 

muziek via Bluetooth
- Geheel standalone en werkend 

op 100% zonne-energie
- Stuurt jeugd door te faciliteren 

op slim gekozen plek; 
jongeren blij, omwonenden blij

Stuur  de jeugd door  te  fac i l i teren!
Met de Smart  JOP kunt  u  de jeugd sturen door  te  fac i l i teren en behoren 
over last  gevende (hang) jongeren tot  de ver leden t i jd . 
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