
Speelplaatsdoel SPECIAL
Doel van ovaal profiel 120 x 100 mm, zijpanelen volledig gelast, alleen de dwarslatten 
en de grondplaat worden geschroefd aan de superstabiele, gelaste hoekverbindingen. 
Robuuste netbeugels op vloerlengte Ø 60 mm ronde buis. Laterale gelaste lussen 
dienen voor vloerbevestiging. Doeldiepte 100 cm. Levering zonder net.
F1356 l Vrijstaand 3 x 2 m Stuk 999,-
W 70 kg  
F1359 l Vrijstaand 5 x 2 m Stuk 1.149,-
W 90 kg  
F1358 l bodemhulzen 3 x 2 m Stuk 1.149,-
W 73 kg  

vanaf 999,-

Trapvelddoelnet
met 3 spanschroeven voor netophanging. 
Polypropyleen 5 mm met stalen inzet, 
geschikt voor handbaldoelen DIN EN 749 
met netbeugel. Netto afmeting: 3 m breed, 
2 m hoog, 90 cm boven en 110 cm diep 
onder. Maaswijdte 11 cm met diagonale 
mesh-positie. Het net kan alleen met ex-
treme kracht worden vernietigd, ideaal 
voor openbare voetbalvelden.
F1357 y Stuk 579,-

579,-

zonder net

Meerprijs voor geïntegreerde doelwand
Het trapvelddoel uit staal kan voorzien worden van een 
schottrainingswand met twee openingen op verschillende 
hoogtes. De twee openingen hebben een Ø van 50 cm elk.
H1768 l Stuk 429,-
W 0.05 kg  

429,-

Speelplaatsdoel uit staal
Zeer stevig en vandalismebestendig trapvelddoel van 
vuurverzinkt 2,8 mm dik staal. De diepte is 80 cm 
bovenaan, 100 cm onderaan. Voor kantelbestendige 
montage op de grond worden 4 strips aan het vloerframe 
gelast. (Vloeranker voor beton niet inbegrepen). Zonder 
basketbalinrichting.
H1766 l 3 x 2 m Stuk 1.699,-
W 170 kg  
H1770 l 5 x 2 m Stuk 2.299,-
W 250 kg  

Grondanker om in te betonneren
Grondanker om in te betonneren voor een 
veilige bevestiging van trapvelddoelen. 
Schroeven (M12) en onderlegschijven niet 
in levering inbegrepen.
H1764 p Set 67,95

67,95

Basketbaluitbreiding voor trapvelddoel 
uit staal
Basketbaluitbreiding voor het trapvelddoel 
uit staal. Met een massieve basketbalpaal, 
gerasterd doelbord gemaakt van vuurver-
zinkt staal, 120 x 90 cm, voor een laag 
geluidsniveau en een solide basketring uit 
oranje geglazuurd staal. 
H1769 l Stuk 999,-
W 70 kg

999,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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