
Minihockeydoel 100 x 100 cm
Inklapbare netbeugels, ca. 55 cm diep. 
Vooledig uit aluminium gemaakt. Compleet 
met PE-net, maaswijdte 4,5 cm.
D2140 y Stuk 199,-

199,-
Ice-spikes
Voor het achteraf inbouwen van de in-
line- en ijshockeydoelen (Art. D2150) voor 
gebruik op ijs.
D2153 p Set 174,95

Flexibele pinnen voor doelverankering
Roestvrijstalen inzetstukken voor het ver-
ankeren van 2 ijshockeydoelen (D2150) op 
ijs. Officieel aanbevolen door de IIHF. Niet 
geschikt voor kinderen onder de 15 jaar.
D2154 p Paar 359,-

Inline- & Ijs Hockey-doel
Zeer robuuste constructie van stalen buis Ø 
50 mm. Officiële grootte volgens IIHF, 183 
x 122 cm binnenmaat. Boven/onderdiepte: 
60/108 cm. Rood gepoedercoat frame, 
netsteunen wit gepoedercoat.
D2150 l Paar 1.259,95
W 92 kg

1.259,95

Netbeschermingpad
Geschikt voor twee IJshockey doelen (Art. 
D2150). Om het net te beschermen tegen 
schaatsen. 2 sets voor 2 goals
D2152 p Paar 419,95

Inline- & Ijs Hockey doelnet
Doelnet wit: polyester ca. 4 mm dik. 
Maaswijdte 35 mm, 193 cm breed, 122 
cm hoog, boven/onderdiepte 50/100 cm. 
Levering in paar
D2151 p Paar 251,95

Straatdoel MAXI & MINI
Gemaakt uit aluminium, doelframe vol-
ledig gelast, inklapbare netbeugel, met 
grondframe. Compleet met net uit zeer 
sterk, 3 mm polypropyleen.
D5130 y 120 x 80 cm Stuk 249,-
D5125 y 180 x 120 cm Stuk 299,-

vanaf 249,-

Net voor speelplaatsdoel MAXI & MINI
Uit polypropyleen, 3 mm dik. 180 x 120 
cm: maaswijdte 10 cm, 120 x 80 cm: 
maaswijdte 4,5 cm.
D5131 p 120 x 80 cm Paar 69,95
D5126 p 180 x 120 cm Paar 74,95

Mini Speelplaatsdoel/Streethockey doel
Volledig gelaste, superstabiele aluminium constructie, 
vrijstaand, kan op de grond worden geschroefd, met 
zijdelings bevestigde tabbladen. Lat en palen uit aluminium 
vierkant profiel 80 x 80 mm, vloerframe van 80 x 40 
mm, doeldiepte bovenkant: 60 cm, onderkant (binnen): 
65 cm. Achterbouw met ronde buis Ø 30 x 2 mm, met 
een afstand van 60 mm tussen de staven volgens DIN 
EN 15312. Ook geschikt voor het spelen met tennisbal.
D8180 l 120 x 80 cm Stuk 599,-
W 28 kg
D8181 l 180 x 120 cm Stuk 1.099,-
W 50 kg
D8184 l 240 x 160 cm Stuk 1.299,-
W 73 kg

vanaf 599,-

Mini Speelplaatsdoel/Streethockey doel - gesloten bo-
venaan
Volledig gelaste, superstabiele aluminium constructie, 
vrijstaand, kan op de grond worden geschroefd, met 
zijdelings bevestigde tabbladen. Lat en palen uit aluminium 
vierkant profiel 80 x 80 mm, vloerframe van 80 x 40 mm, 
doeldiepte bovenkant: 60 cm, onderkant (binnen): 65 
cm. Achterbouw met ronde buis Ø 30 x 2 mm, met een 
afstand van 60 mm tussen de staven volgens DIN EN 
15312. Ook geschikt voor het spelen met een tennisbal. 
Deze versie is volledig gesloten.
D8182 l 120 x 80 cm Stuk 689,-
W 28 kg
D8183 l 180 x 120 cm Stuk 999,-
W 50 kg

vanaf 689,-
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