
Doelnet per stuk
ca. 1,6 mm nylon, maaswijdte 4,5cm.
D5158 p 140 x 105 cm Stuk 37,95
D5154 p 90 x 60 cm Stuk 16,95

Mini Hockey doel
- Compleet met net 
- Opvouwbaar 
- veilige en perfecte stabiliteit
D5157 l 140 x 105 cm Stuk 134,95
W 4.5 kg
D5153 p 90 x 60 cm Stuk 75,95

Floorball doel
Stevige stalen buizen, poedercoating, met beschermpads. 
Levering gedemonteerd, gemakkelijk en snel op te zetten. 
Incl. net 2 mm, maaswijdte 4 cm.
D2251 p 115 x 90 cm Stuk 44,95
D2250 p 90 x 60 cm Stuk 33,95

vanaf 33,95

Trainingsboarding 20 x 10 m
Bestaat uit 22 segmenten van 2m, 4 segmenten van 
1m en 4 hoeksegmenten, inclusief 1 transportwagen. 
Gewicht ca. 250 kg.
D8200 l Stuk 3.299,-
W 250 kg

3.299,-Elk boardingsegment is 50 cm hoog en bestaat uit een 
slag- en stootvast front, voetsteun en leuning. Aan 
de stootkant zijn de segmenten voorzien van moer 
en veer én een 8 mm sterke rubberband, zodat ze 
snel, simpel en exact passend aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Levering inclusief transportwagen.

BANDENSYSTEEM

Competitie boarding 40 x 20 m, IFF approved
Bestaat uit 52 segmenten van 2m, 4 segmenten van 
1m en 4 hoeksegmenten, inclusief 2 transportwagens. 
Totaal gewicht ca. 700 kg.
D8202 l Stuk 5.995,-
W 600 kg

Salming® X3M Campus 900 GoalCage
Opvouwbaar vrijetijds- en trainingsdoel. Frame van 
stalen buis, Ø 22 mm, 90 x 60 cm. Nylon net, maaswijdte 
45 x 40 mm.
D2233 p Stuk 64,95

64,95

Floorballtor Salming Campus 600, 60 x 40 cm, opvouwbaar
Robuust doel voor training of vrije tijd. Opgevouwen 
kan hij gemakkelijk worden vervoerd of opgeborgen. 
Rubberen stoppen beschermen de halvloer en zorgen 
voor een veilige stand.
D2234 p Stuk 51,95

51,95

vanaf 75,95

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,-

vanaf 119,-

EXIT 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,-

Trainingsboarding 24 x 14 m
Bestaat uit 30 segmenten van 2m, 4 segmenten van 
1m en 4 hoeksegmenten, inclusief 1 transportwagen. 
Gewicht ca. 300 kg.
D8201 l Stuk 4.299,-
W 300 kg

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Floorballboarding & -doelen




