
EXIT Finta Doel
Afmeting voor klein veld, 3 x 2 m 
Incl. verankeringssysteem voor grasvelden 
S taalbuis f rame (Ø 50 x 1,5 mm) 
Incl. net en doelzeil
D5093 p Stuk 229,-

229,-

EXIT FLEXX Doel
Doel in een handomdraai opgebouwd en terug opgeborgen 
in praktische sporttas. Doelafmetingen: 128 x 85 x 82 
cm (B x H x D). Gewicht van 1 doel: 0.7 kg.
D5089 p Paar 41,95

41,95EXIT Panna Doelset
Officiële grootte van Panna doelen, gepoedercoat stalen 
buis (Ø 38 x 1,5 mm) met een plug-in systeem. Een 
innovatief sluitsysteem verbindt fijnmazig net aan het 
frame. Kan ook gebruikt worden bij (ijs-) hockey, 2 
doelen, net inbegrepen.
D5090 p Paar 109,-

109,-

EXIT Coppa Doel
Incl. verankeringssysteem voor gras Stalen kozijn (Ø 38  
x 1,5 mm). Incl. net en doelwand.
D5092 p Stuk 135,-

135,-

EXIT Maestro Doel
Incl. verankeringssysteem voor gras. 180 x 120 x 60 cm. 
17 kg. Stalen frame (ø 38 x 1,5 mm). Incl. net en doelwand.
D5091 p Stuk 89,-

89,-

EXIT® Scala aluminium doel
De voorzijde van het aluminium frame is 
geanodiseerd en de achterzijde is poe-
dergecoat, inclusief doelnet. De doelen 
worden ongemonteerd geleverd, maar zijn 
heel eenvoudig te monteren. Geweldig en 
hoogstaand vrijetijds- en trainingsdoel.
D5088 y 300 x 100 cm Stuk 299,-

vanaf 2 Stuk 289,-

vanaf 289,-

vanaf 119,-

iGoal® doel
De opblaasbare iGoal is in enkele minuten opgebouwd 
en wordt nog sneller afgebroken. Een lange installatie 
van het net is overbodig - het is stevig verbonden met 
de iGoal. Het doel wordt opgeblazen met een druk van 
maximaal 1 bar (ruimtedruk ca. 5,6 bar). Vanwege de 
resulterende materiële stijfheid reageren ballen op dezelf-
de manier als bij conventionele doelen De verbindingen 
zijn gemaakt van ABS, een hoogwaardig staal met een 
enorme trekweerstand. Incl. pomp & zak.
D5060 y 183 x 122 cm Stuk 169,-

vanaf 2 Stuk 159,-
D5061 y 240 x 160 cm Stuk 189,-

vanaf 2 Stuk 179,-
D5064 y 300 x 160 cm Stuk 229,-

vanaf 2 Stuk 219,-
D5062 y 300 x 200 cm Stuk 249,-

vanaf 2 Stuk 239,-
D5063 y 500 x 200 cm Stuk 319,-

vanaf 2 Stuk 299,-

vanaf 159,-

EXIT® Pico Mini-Doel Set
2 opvouwbare en draagbare minidoelen 90 x 60 x 60 
cm van stalen buis met fijnmazig net. Ook geschikt 
voor hockey & ijshockey. Gewicht per poort ca. 9 kg. 
Gemakkelijk te openen en in te klappen.
D5084 p Paar 89,95

89,95

tanga sports® Minivoetbaldoel
Stabiel frame uit gepoedercoatet staalbuis met hoogwaar-
dig net uit polyethyleen. Het bodemframe is opklapbaar 
en zo zeer plaatsbesparend op te slaan. Dankzij de grote 
doeldiepte bijzonder standvast.
D5097 p 135 x 100 cm Stuk 169,-
D5096 p 90 x 60 cm Stuk 119,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Vrijetijds- & minidoelen




