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Dutch Panna speelarena‘s

Nieuw!  Dutch Panna Court “PK 3001”
Deze sportcourt is geschikt voor een breed scala aan bal-
spelen zoals Panna, voetbal 3 op 3 of Dodgeball. Alle 
leeftijdsgroepen krijgen hier waar voor hun geld. Eenvou-
dig monteren, met of zonder verankering, en het spel kan 
beginnen.
De sportcourt heeft een diameter van 6 m en een schut-
tinghoogte van 0,75 m. De omgeving blijft open. De baan 
biedt ruimte voor elke leeftijdsgroep om te spelen. De 
kooi is daarom ook ideaal voor schoolpleinen, kleuter-
scholen of recreatieve voorzieningen. Dankzij de 
ronde vorm zit er geen speling in hoeken. Vuilophopin-
gen zoals bladeren kunnen snel worden verwijderd. Bo-

Nieuw!  Dutch Panna Court “PK 3000”
In deze sportcourt kunnen spelers hun balvaardigheden 
op de proef stellen. Verschillende spellen zoals Panna 
football of Dodgeball kunnen hier worden gespeeld. Zo-
dra de sportkooi is opgezet, kan het spel op elk moment 
beginnen.
De functionele sportcourt met geïntegreerde doelen is 
ideaal voor zowel beginners als voor behendigheidstrai-
ningen in voetbalclubs. Kan worden gebruikt op 
openbare plaatsen zoals speelplaatsen, maar ook op 
schoolpleinen en andere educatieve en recreatieve voor-
zieningen. Met een diameter van 6 m en een lage afraste-

Nieuw!
 4 Voor vrijetijdsvoorzieningen, scholen, kleuterscholen en speeltuinen
 4 Dynamische spelgarantie, geen vastzitten in hoeken
 4 Eenvoudige reiniging en minder vuilophoping door bladeren

ring biedt de kooi voldoende ruimte. Dankzij de lage 
hoogte blijft het spel binnen de lijnen, maar blijft de om-
geving open. Bovendien voorkomt het ronde Nederland-
se Panna Court “PK 3000” vastzitten in de bochten, wat 
zorgt voor dynamische spellen.
De Nederlandse Panna Court “PK 3000” is veilig beves-
tigd door chemische verankering in beton of asfalt. De 
hiervoor gebruikte schroeven worden vervolgens afge-
dekt met rubberen doppen.

Stalen gerolde buisprofielen 50x50x2 mm, verzinkt, 
gelaste draadmat 50x50x5 mm. Hoogte kooi: 0,75 
m. ø 6 m, 275 kg, grijs. Bodem: beton of asfalt. Vereiste 
oppervlakte: ongeveer 7x7 m. 
Gelaste draadmat 50x50x5 mm 
99 292 9503 Stuk 3.982,64 4.819,—
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Persoonlijk advies
Onze adviseurs helpen u 
graag.
085-3015552

 4 Voor recreatieve voorzieningen, scholen, kleuterscholen
 4 Kan los worden geplaatst of worden bevestigd met 
chemische ankers in beton, asfalt of steen

 4 Wanden bieden ruimte voor reclame en logos
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vendien bieden de 8 wandpanelen ruimte voor logos en 
advertenties. Dankzij het materiaal is de Dutch Panna 
Court “PK 3001” beschermd tegen corrosie.
Je kunt de sportcourt losjes plaatsen of met chemische 
ankers in beton, asfalt of steen bevestigen. Schroeven 
verankerd in de vloer zijn bedekt met een rubberen dop. 
De kooi bestaat uit 8 platen.
Staalgewalst rechthoekig profiel 50x50x2 mm en ver-
zinkt; 8 wandpanelen bestaan   uit 6 mm Di-
bond-sandwichplaat aluminium/kunststof/alumini-
um. Hoogte sportcourt : 0,75 m. ø 6 m, 400 kg, grijs. 
Vereiste oppervlakte: ongeveer 7x7 m. 
99 292 9604   Stuk 5.001,65 6.052,—
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