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Extreem robuust 
staalbuiskader

Grondbussen om in 
gazon te steken

Innovatieve net-
bevestiging

Exit Voetbaldoel “Maestro”
Het EXIT voetbaldoel “Maestro” is het 
robuuste recreatiedoel voor uw tuin.
Met dit doel zijn compromissen overbo-
dig: dankzij het praktische steekmecha-
nisme is het bliksemsnel opgebouwd en 
weer afgebroken, het frame van 38 x1,5 
mm dik, poedergecoat buizenstaal zorgt 
voor stabiliteit en het nieuwe veranke-
ringssysteem waarborgt een veilige 
stand. Met de innovatieve netbevestiging 
van het EXIT voetbaldoel Maestro zal u 
lang plezier beleven aan dit doel, want 
het fijnmazige doelnet zal heel wat duur-
zamer zijn dan alle netten van vergelijkba-
re recreatiedoelen.
Technische details:
•    Bxhxd: 180x120x60 cm
•    17 kg
•    Zwart
•    Frame van gegalvaniseerde en poeder-

gecoate stalen buizen 
•    Gepatenteerd verankeringssysteem met 

ankerbuizen en grondbussen
•    Incl. doelwand 
99 186 8858   Stuk 85,95 104,—

Exit Voetbaldoel Voetbaldoel 
“Coppa”

Het EXIT voetbaldoel “Coppa” – Een 
klasse apart
Dit doel verandert je tuin in een stadion 
voor de voetbalsterren van morgen. Het 
levert alles voor een geweldige kick. Het 
is robuust, dankzij het clevere steekme-
chanisme is het bliksemsnel opgebouwd 
en weer afgebroken en de verankeringen 
waarborgen een stabiele stand. De inno-
vatieve bevestiging van het heel fijnmazi-
ge net zorgt ervoor dat het doelnet heel 
wat duurzamer is dan alle netten van ver-
gelijkbare recreatiedoelen – u zal dus 
lang plezier hebben aan uw EXIT voetbal-
doel Coppa. 
Technische details:
•    BxHxD: 220x170x80 cm
•    22 kg
•    Zwart
•    Frame van gegalvaniseerde en poeder-

gecoate stalen buizen 
•    Gepatenteerd verankeringssysteem met 

ankerbuizen en grondbussen
•    Incl. doelwand 
99 186 8861   Stuk 135,54 164,—

Exit Voetbaldoel “Finta”
Het hoogwaardige vrijetijdsdoel in XXL-
formaat maakt van elke tuin een 
voetbalarena. Het stabiele staalbuizen-
kader en het gepatenteerde verankerings-
systeem zorgen ervoor dat de Finta zelfs 
bij de hardste schoten stabiel staat - hier 
kunnen ook volwassenen naar hartenlust 
meespelen. Een andere waarborg voor 
langdurig spelplezier is het net. Dankzij 
het bijzonder fijnmazige, scheurbestendi-
ge materiaal en het innovatieve bevesti-
gingssysteem met extra brede flappen is 
het essentieel onverslijtbaar dan de doel-
netten van vergelijkbare vrijetijdsdoelen. 
TÜV-getest.
Technische details: 
•    Bxhxd: 300x200x90 cm 
•    31 kg 
•    Zwart 
•    Frame van gegalvaniseerde en poeder-

gecoate stalen buizen
•    Gepatenteerde verankeringssysteem 

met ankerbuizen en grondbussen 
•    Incl. doelwand 
99 186 8887   Stuk 228,10 276,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Marc schreef:
“Stevig voetbaldoel voor 
ietwat oudere kinderen. 
De grotere investering in 
kwaliteit heeft geloond

Vrijetijd-Voetbalplezier

Exit Voetbaldoel “Pico”
Met deze mini-doelen, set van 2, is veel 
plezier gegarandeerd: de kleine, opvouw-
bare doelen kunnen eenvoudig worden 
opgeborgen en vervoerd. Dankzij het 
praktische inklapmechanisme worden de 
doelen snel geopend en gesloten. Het sta-
len buisframe zorgt voor extra stabiliteit. 
De gegalvaniseerde en gepoedercoate 
buizen zijn perfect beschermd tegen 
weersinvloeden.
Technische details:
•  Bxhxd: 90x60x60 cm
•  9,2 kg elk
•  Zwart
•  Frame van gegalvaniseerde en poeder-

gecoate stalen buizen 
99 265 2809   2-delige set 85,95 104,—

Exit Balvangnet “Backstop”
Het Exit Balvangnet “Backstop” staat ste-
vig op stabiele voeten: de uitvoering 
300x600 cm staat op 3, de uitvoering 
300x900 cm op 4 standvoeten. De voeten 
zijn bevestigd met haringen en een grond-
anker in de grond, zodat het balvangnet 
op zijn plaats blijft, zelfs bij harde slagen. 
Dankzij het praktische kliksysteem van de 
lichtgewicht buizen kan het frame van het 
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Nieuw!  Exit Voetbaldoel 
“Tempo”

Het Exit-voetbaldoel “Tempo” bestaat uit 
een stabiele stalen frameconstructie, die 
bovendien is verzinkt en gepoedercoat ter 
bescherming tegen weersinvloeden. Het 
doel is eenvoudig te monteren dankzij 
stekverbindingen. De leveringsomvang 
omvat ankers waarmee u het doel veilig in 

de grond kunt bevestigen.
122x184x60 cm 
99 285 8526 Stuk 67,73 81,95
160x246x90 cm 
99 285 8513 Stuk 110,74 134,—
200x307x120 cm 
99 285 8500 Stuk 152,89 185,—
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Nieuw!

Doelen 2| tot 4|:

Incl. doelwand 
zeildoek

1| Plaatsbesparend 
opklapbaar

5 |

3 |

 4 Gemakkelijke en snelle 
op- en afbouw

Bekijk nu de 
product-video:
sport-thieme.nl
Exit

vanaf 67,73

vanaf 85,95

balvangnet snel worden geopend en ge-
sloten. Het gegalvaniseerde frame met 
poedercoating is bestand tegen weer en 
wind. Het zwarte balvangnet van polyes-
ter overtuigt door zijn duurzaamheid.
99 275 7302  300x600 cm
 Stuk 143,80 174,— 
99 275 7315  300x900 cm
 Stuk 210,74 255,—


