
90 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Uitvoering

Met vaste 
netbeugels

Met opvouw-
bare
netbeugels

zonder
Netbeugels *

Gecontroleerd door / certificaatnr.

Sport-Thieme Bodem-
verankering voor zaalvloeren

De bodembevestigingsplaten worden in de 
bovenbedekking ingebracht en vastge-
schroefd. De doelen worden met stabiele 
borgschroeven bevestigd.  Bevestigingsplaat incl. beves-
tigingsschroef (90 mm boutlengte) met rubberkop en 
plug (2 stuks per doel). 
99 115 4900   Stuk 25,58 30,95

Uitvoering:
Met inklapbare
netbeugels

Nieuwe netbeugelconstructie; het 
net hangt vrij tussen de netbeu-
gels. Eruit springen van de bal is 
onmogelijk.

Geen beschadiging aan de vloer 
door afsluitkappen

Voor vrijstaande doelen geldt:
De verankering van de vrijstaande 
doelen moet worden uitgevoerd 
volgens EN. Overeenkomstige bo-
ringen zijn al in de netbeugels ver-
werkt.

Vrijstaand of in grondbussen
Sport-Thieme Zaalhandbaldoel 3x2 m, 
met gepatenteerde hoekverbin-
ding, in grondbussen staand of vrijstaand

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Uitvoering: 
zonder netbeugels

Voor alle doelen met:
•    Gepatenteerde hoekverbinding
•   Verschroefde hoekverbinding

Voor alle doelen met gelaste 
hoekverbinding:

Zaalhandbaldoel 
met folie bekleefd doelframe

Vrijstaand handbaldoel met volledig gelast doelframe 
volledig bekleefd met folie.
Deze doelen hebben een volledig folie bekleefd doelka-
der en zijn vervaardigd volgens EN 749. De contrasteren-
de velden omsluiten het volledige doelframe, geen zicht-
bare aluminiumplekken . De extra dikke, UV-bestendige 
folie minimaliseert krassen en roest op de profielen en 
kan gemakkelijk worden vervangen bij mogelijke 
slijtage.
•    Doelframe van aluminium profiel 80x80 mm met 

afgeronde hoeken

•    Bodemkader van 75x50 mm aluminium rechthoe-
kig profiel met geleidegroef

•    Netbeugels gemaakt van ronde buis 50x3 mm
•    Doeldiepte 1,25 m
•    Oppervlak volledig bedekt met zwart en wit, rood 

en wit of blauw en wit. Andere kleurencombi-
naties beschikbaar op aanvraag.

Bij de uitvoering “zonder netbeugels” wordt alleen 
het doelframe voor bestaande doelconstructies ge-
leverd.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

* Voor vrije netophanging door middel van spanlijnen aan de sporthalwand

Sport-Thieme 
gepatenteerde stalen 

hoekverbinding.

Van lichtmetaal met netbeugels van stalen buizen vol-
gens EN 749 en met gepatenteerde hoekverbinding.  
Bij handbal worden de hoeken van de doelen bijzonder 
hard belast. Een stabiele hoekverbinding is daarom heel 
belangrijk. De gepatenteerde hoekverbinding is extreem 
nauwkeurig , en verleent de hoekverbinding een onge-
ziene stabiliteit en waarborgt een lange levensduur. 
Latten/ palen zijn aan de achterkant met de netbeugel-
constructie door het doelprofiel direct aan de hoekver-
bindingen vastgeschroefd.
•    Netbeugels van stalen buis
•    Paal-/lattenprofiel 80x80 cm
•    Doeldiepte boven 1,03 m, onder 1,20 m
•    Oppervlakte mat zilver geëloxeerd, met zwarte, rode of 

blauwe kunststof velden
•    Inclusief 30 nethouders met veiligheidssysteem per 

doel
•    De verankering van het doel moet volgens EN gebeuren.  

Boringen hiervoor zijn reeds in de netbeugels voorzien.

Zwart-zilver
Rood-zilver
Blauw-zilver
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Netaanbeveling
Zwart-zilver
Rood-zilver
Blauw-zilver
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Netaanbeveling
Zwart-zilver
Rood-zilver
Blauw-zilver
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Netaanbeveling

In grondbussenVrijstaand

Met gepatenteerde hoekverbinding

 4 Extra hoekversterking uit 
verzinkt staal-laser-deel

Handbal doelen 3 | en 4 |

Met gepatenteerde hoekverbinding

TÜV Oostenrijk / 1086-PS15-232.3-Z

Voor uw veiligheid
Volgens DIN EN 749 moeten de doelen verankerd 
worden tegen verschuiven en kantelen en standhou-
den tegen een horizontaal aan de doellat optredende 
kracht van 950 N. De eigenaar is aansprakelijk indien 
doelen zonder de nodige bodemverankering worden 
gebruikt en als daardoor een schadegeval ontstaat!

1 

3 

3 

5 

 4 Hoge stabiliteit en levensduur
 4 Uiterst nauwkeurig passend

 4 Contrasterende velden omringen 
het hele doelframe

 4 Corrosiebeschermd

Vrijstaand / volledig gelast

TÜV Süd/Z1A160329254023Gecontroleerd door / Certificaatnummer

Zwart-wit
Rood-wit
Blauw-wit
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Aanbeveling Net
Zwart-wit
Rood-wit
Blauw-wit
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Aanbeveling Net
Zwart-wit
Rood-wit
Blauw-wit
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks
Aanbeveling Net

* Voor vrije netophanging door middel van spanlijnen aan de muur

Uitvoering

Met vaste netbeugels

Met inklapbare net-
beugels

Zonder netbeugels *
Doelframe volledig ge-
last

3 423,14
vanaf

Sport-Thieme Handbaldoelen

99 203 4502
99 203 4557
99 203 4560

566,94 686,—
542,15 656,—

pag. 91, 6|
99 203 4515
99 203 4531
99 203 4544
601,65 728,—
576,86 698,—

pag. 91, 6|
99 203 4528
99 203 4573
99 203 4586

449,59 544,—
423,14 512,—

pag. 91, 6|

99 201 0915
99 201 0960
99 201 0973

524,79 635,—
499,17 604,—

P. 91, 6| 7| 8| 10|
99 201 0902
99 201 0944
99 201 0957

576,86 698,—
550,41 666,—

P. 91, 6| 7| 8| 10|
–
–
–
–
–
–

99 277 4637
99 277 4640
99 277 4653
737,19 892,—
718,18 869,—

Pagina 91, 6| 7| 8| 10|
99 277 4608
99 277 4611
99 277 4624

761,98 922,—
745,45 902,—

Pagina 91, 6| 7| 8| 10|
99 277 4666
99 277 4679
99 277 4682

439,67 532,—
423,14 512,—
Pagina 91, 6|

 4 Doelframe volledig 
gelast

 4 Rondom 
nethouders, 
ook op het 
bodemframe


