
Beachhandbal lijnensysteem BH2
EHF en IHF toegelaten beachhandbal lijnensysteem in 
officiële afmeting (speelveld 27 x 12 m).  Het lijnensy-
steem wordt door elastische karabijnhaken met ankers 
in het zand of in andere zachte ondergronden gefixeerd.
H1509 y Stuk 299,-

299,-Beachhandbal lijnsysteem BH1
EHF en IHF toegelaten beachhandbal lijnensysteem in 
officiële afmeting (speelveld 27 x 12 m). De lijnen zijn 
uit lichte schuimstofbuizen (Ø 4,5 cm) en met innerlijke 
touwen verbonden. Het lijnensysteem wordt door ela-
stische karabijnhaken met ankers in het zand of in andere 
zachte ondergronden gefixeerd.
H1507 y Stuk 569,-

569,-

Trial® Beachhandbal
Super gripvaste strandhandbal van slijtvaste speciale 
kunststof met interne karkasconstructie. Het oppervlak 
is zacht, waterdicht en slijtvast en geeft het perfecte 
strandhandbal gevoel.
H6033 p Maat D Stuk 17,95
H6034 p Maat H Stuk 18,95
H6032 p Maat J Stuk 16,95

Trial® Beachhandbal
Super gripvaste strandhandbal van slijtvaste speciale 
kunststof met interne karkasconstructie. Het oppervlak 
is zacht, waterdicht en slijtvast en geeft het perfecte 
strandhandbal gevoel.
H6035 p Maat D Stuk 17,95
H6036 p Maat H Stuk 18,95

vanaf 17,95

vanaf 16,95

Strandvoetbal
Driekleurig, zeer duurzaam, gemaakt van slijtvast rub-
ber met nylonkarkas. Waterwerend oppervlak, ideaal 
voor strandvoetbal. Gewicht en grootte naar officiële 
afmetingen.
F2119 p Maat 5 Stuk 15,95

vanaf 10 Stuk 13,95

vanaf 13,95

Paalbevestiging (kantelbeveiliging) voor 
Fun Beach-Soccer doelen
De paalbevestiging voor 1 paar palen (1 
doel) dient om de vrijstaande doelen te 
beveiligen tegen ongewenst kantelen. Een 
onbreekbare lijn bevestigt twee kruisende 
grondankers. Kan worden gebruikt op 
zand en op gras.
F2133 p Paar 33,95

33,95

Handbaldoelnetten Standaard
H1415 p 4 mm Wit Paar 69,95
H1412 p 4 mm Groen Paar 67,95

Balkenset voor Beachsport-doel
8 stuks met druk geïmpregneerd vierkant 
houthakkershout (geschikt voor 1 doel), elk 
100 x 8 x 8 cm. Geschikt voor art. H1521 
en art. F2135.
H1519 l Stuk 129,-
W 29 kg

129,-

Kettinggewicht
H1504 p Stuk 67,95
Basisprijs/m 13,59

Funtec® Pro Beachsoccer-doel 5,49 x 2,21 m
1 doel 5,49 x 2,21 m uit een aluminium 
profiel van 120 x 100 mm met gele po-
edercoating. Palen hebben P-netbeugels 
gemaakt van 30 mm aluminium ronde buis 
met een maximale doeldiepte van 80 cm. 
De bijpassende grondhulzen zijn inbegre-
pen. De doelen Pro Beachsoocer zijn de 
hoogwaardige professionele variant (wordt 
gebruikt bij internationale wedstrijden).
F2135 l Paar 1.699,-
W 85 kg

1.699,-

Beachvoetbal internationale speelveldaf-
grenzing
Voor speelvelden van 36,5 x 27,5 meter, uit 
10 cm brede spanband in blauw. 2 banden 
van 36,5 meter voor de zijlijnen met elk 
aan beide zijden reeds aan de hoekele-
menten verbonden 11 meter banden voor 
de achterlijnen. Deze banden hebben elk 
aan één zijde een oog voor een rubberlus 
voor de bevestiging aan een doelpaal. 6 
zandankerplaten met bungee-spankoorden 
voor de 4 hoeken, alsook voor het midden 
van de zijlijnen.
F2107 p Set 389,-

389,-

Beachvoetbaldoelnet
Knooploos doelnet voor beachvoetbal uit 
zeer sterk polypropyleen, ca. 4 mm dik, 
maaswijdte 120 mm. Afmeting van de 
netten: 5,70 x 2,25 m, boven 80 cm die, 
onder 150 cm diep. Voor beachvoetbaldo-
elen 5,5 x 2,2 m. Kleur: groen.
F2142 p Paar 167,95

Beachhandbal-doel 3 x 2 m
1 doel 3 x 2 m van poedercoated aluminium 
(geel), profiel 80 x 80 mm, incl. vrijstaande 
City Beach bodemhulzen - te combineren 
met  balkenset (art. H1519). 
H1521 l Paar 1.399,-
W 60 kg

1.399,-

Funtec® Fun Beachsoccer-doelen 3 x 2 m
1 paar vrijstaande strandvoetbaldoelen, 3 x 
2 m, zonder kantelbeveiliging (art. F2133). 
Doelprofiel 80 x 80 mm, netbeugels ge-
maakt van 30 mm ronde buis.
F2132 l Paar 1.379,-
W 80 kg

1.379,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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