
Alu grondframe WM/EM
voor 7,32 m brede doelen opklapbaar, geschikt 
voor voetbaldoel van aluminium ovaal profiel, 

grondframediepte 200 cm. Het vouwbare grondframe 
beschermt de netten tegen schade veroorzaakt door 
grasmaaimachines (geef exacte profielafmetingen op bij 
het bestellen). 2 m diepte, rechthoekig profiel 80 x 40 mm.
F1093 l Stuk 599,-
W 15 kg  
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Aluminium grondframe FLEX
Uit een ronde aluminium buis met Ø 35 mm, inklapbaar, 
geschikt voor voetbaldoelen uit aluminium ovaalprofiel, 
straploos verstelbare netdiepteregeling van 100 tot 150 
cm (F1088) of 150 tot 200 cm (F1074). Het inklapbare 
grondframe beschermt het net tegen beschadiging door 
grasmachines (bij nabestelling gelieve uw exacte pro-
fielafmetingen aan te geven).

F1088 l Junior Stuk 269,-
W 10 kg  
F1074 l Senior Stuk 259,-
W 16 kg  

vanaf 259,-

Aluminium grondframe
Voor 7,32 m brede doelen, opklapbaar, gepast 
voor voetbaldoelen uit aluminium ovaalprofielen, 

grondframediepte 200 cm. Het opklapbare frame be-
schermt het net tegen beschadiging door grasmaaiers. 
Gelieve bij bestelling de exacte profielmaat op te geven. 
Het grondframeprofiel bedraagt Ø 50 mm.
F1076 l Stuk 319,-
W 15 kg  

319,-

Netdragers voor voetbaldoelen
Zorgt voor een vrije netvering 
- twee zeer stevige aluminium trekstangen 
- Ronde buis van 60 mm 
- met ogen, karabijnhaken en klampen 
- voor verschillende netdieptes 
- met standaard grondhulzen en hoes
F5439 l Paar 259,-
W 16 kg vanaf 2 Paar 249,-

vanaf 249,-

Kettingverzwaring voor voetbaldoelen
Kunststofbedekte ketting, ca. 800 g/m.
F3552 p 150 cm Stuk 121,95
F3553 p 200 cm Stuk 133,95

vanaf 121,95

Aluminium grondframe LIGA 1
Voor 7,32 m brede doelen, opklapbaar, gepast 
voor voetbaldoelen uit aluminium ovaalprofielen, 

incl. nethaken. Het opklapbare frame beschermt het 
net tegen beschadiging door grasmaaiers. Gelieve bij 
bestelling de exacte profielmaat op te geven. Rechtho-
ekprofiel 75 x 50 mm.
F1336 l 150 cm Stuk 379,-
F1337 l 200 cm Stuk 399,-
W 15 kg  

vanaf 379,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Grondframes doel




