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Voor elk doel
1 trainingsbal

Gratis!

1|

net houder
in profielradius

35 nethouders,
bodemhulzen

99 115 0605
576,86 698,—
524,79 635,—

2|

0,80 m

net houders
in de profielradius

35 nethouders,
bodemhulzen

99 115 0706
593,39 718,—
542,15 656,—

3|

Geïntegreerde, gefrees-
de nethoudrail “Quick-

Net-Rail”

bodemhulzen

99 115 0780
676,86 819,—
626,45 758,—

Korte netbeugel, ø 30 mm

Mat zilver geëloxeerd

TÜV Oostenrijk, Certificaatnr.: 1084-PS15-232.1-Z

Sets

Het doel is geschikt om op te warmen voor 
een wedstrijd en kan snel en ruimte-
besparend worden opgeslagen in omge-
ving van het veld.
•    Volgens FIFA-DFB-voorschriften en DIN-

EN 748, met antikantelbodemveranke-
ring

•    Bijzonder torsiebestendig dankzij 

Grootvelddoel 7,32x2,44 m1
Doel-
grootte

2 Eigen-
schappen

4 Uitvoe-
ring

3 Profiel ovaal profiel

Sport-Thieme Aluminium voetbaldoelen, 7,32 x 
2,44 m, hoeken gelast, staande in grondbussen

 4 Met geschroefde of ge-
laste verstekverbinding

Sport-Thieme  
Grootveld-Voetbaldoel-Set

Grote doelen, staande in grondbussen.
Set bestaat uit:
•  2 aluminium doelen volgens de DFB- en FI-

FA-voorschriften 2 |
•  3 netten, 3 mm polypropyleen
Het extra 3e netwerk dient als reserve, omdat 
veel clubs vaak op het laatste moment voor een 
wedstrijd schade aan het net ontdekken. 
99 115 0302   Per set 1.179,75 1.427,50

Doelframe: 
ovaal profiel 

(120x100 mm)
 4 In grondbussen staand
 4 Korte netbeugel

Sport-Thieme Voetbal-
doel-Set “Hoekgelast”

Deze set bestaat uit:
•  1 aluminium voetbaldoel hoek-

gelast 2|
•  2 doelnetten 3 mm polypro-

pyleen, groen pag. 85, 11
In deze set heeft u 1 doelnet als 
reserve. 
99 115 0751   Set 659,50 798,— 
vanaf 2 per Set 609,92 738,—

4 5 

In grondbussen/bodemhulzen geplaatst

1 2 3 

Met netbeugel. Hoge stabiliteit!
•    Voldoen aan de huidige FIFA- en 

DFB-voorschriften
•    TÜV-getest volgens DIN EN 748
•    Gemaakt van hoogwaardige alumi-

nium ovale profielen (120x100 mm)

2 | en 3 |: gelast verstek
Super stabiele hoekverbinding. Zie pagina 89 voor meer 
informatie

Grootvelddoel 7,32x2,44 m1 Doel-
grootte

2 Eigen-
schappen

4 Uit-
voering

3 Profiel ovaal profiel

Verplaatsbaar met bodemframe

Gelast verstek

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

•    Bijzonder weersbestendig materiaal
•    Hoge veerkracht, zelfs na jaren
•    Uiterst stabiele en nauwkeurig passen-

de aluminium gegoten hoekverbinding
•    Eenvoudige en snelle montage 
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Grote velddoelen in grondbussen, met netbeugels

Grote velddoelen met volledig opklapbare net 
beugels en bodemframes

Gelast verstekGeschroefd

Inklapbare 
netbeugel

Bodemframe 
kan worden om-
hooggeklapt

meerdere interne profielen
•    Opvouwbare netbeugel en opvouwbaar 

bodemframe, zo compact om op te ber-
gen en te vervoeren

•    Met rondom gleuf voor nethouders
•    Incl. KU-nethouder en anti-kantelbo-

demanker voor grasvelden 

Nieuw!

6|

Mat zilver 
geanodiseerd

99 286 2402
2.204,96 2.668,—
2.161,16 2.615,—

9|

Wit

99 286 2431
2.966,12 3.589,—
2.924,79 3.539,—

Nethouders in de profielradius Simply-Fix

 4 Compact om op te slaan en te vervoeren
 4 Het opvouwbare doel

Doelframe: 
ovaal profiel 

(120x100 mm)

75

50

Groot velddoel

100 Nethouders (Nethouder niet vereist)
Anti-omkiep bodemverankering voor zachte ondergrond
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Gratis bal • • • •

Gratis bal • • •

Model
Netophanging
Doeldiepte boven
Netbevestiging

Kleur
Accessoires (incl.)

Artikelnummer
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 per stuk
Gecontroleerd door / Cert.Nr.
Bijpassende netten Pagina 85, 11|   12|  13|

Model
Netophanging
Doeldiepte onder / boven
Netbevestiging

Bodemframe

Kleur

Accessoires (incl.)

Artikelnummer
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 per stuk
Extra prijs voor
transportwielen
Bijpassende netten

Bodemlange netbeugel (50x2 mm)
0,80 m / 2,00 m

Systeemprofiel (50x75 mm)

99 288 5908 Aan de zijkant, voor eenvoudiger te verplaatsen, set 
van 4: 338,02 409,— voor 1 doel

7|

Wit

99 286 2415
2.712,40 3.282,—
2.668,60 3.229,—

8|

Mat zilver 
geanodiseerd

99 286 2428
2.457,85 2.974,—
2.416,53 2.924,—

6 | 7 | 8 | 9 |


