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2 KWALITEITSCONCEPT

WAT IS HET KWALITEITSCONCEPT?
Om ons nog verder te onderscheiden en ons bedrijf verder te positioneren als leverancier van kwalitatief hoogwaardige materialen hebben wij het kwaliteitsconcept ‘scoren met kwaliteit’ ontwikkeld. 

Dit concept houdt in dat wij op veel producten maar liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie geven en dat deze materialen tevens met TÜV-certificaat worden geleverd 

(getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze producten zijn onder andere te herkennen aan ons kwaliteitssymbool. Met het kwaliteitsconcept ‘scoren met kwaliteit‘ bieden wij de opdrachtgever zekerheid 

en nog meer ondersteuning bij het kiezen voor duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen.



3 KWALITEITSCONCEPT VOETBAL

W&H Sports heeft het kwaliteitsconcept ‘scoren 
met kwaliteit ’ ontwikkeld.  Dit concept houdt 
in dat W&H Sports op veel producten maar 
liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen 
van de aluminium constructie geeft en dat deze 
materialen  tevens met TÜV-certificaat worden 
geleverd (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze 
producten zijn onder andere te herkennen aan ons 
kwaliteitssymbool.  

Your goal is our sport!

Ingefreesde netbevestiging met (optioneel) anti-diefstal / netborging voor doelnetten

KwaliteitsconceptDetails van

Details van

SCOREN MET KWALITEITWEDSTRIJDDOELEN

NETBEVESTIGING

Netstang massief (40 mm)

Ve
rbinding van het grondraam Opklapbaar grondraam

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/


4 KWALITEITSCONCEPT HOCKEY

W&H Sports heeft het kwaliteitsconcept ‘scoren 
met kwaliteit ’ ontwikkeld.  Dit concept houdt 
in dat W&H Sports op veel producten maar 
liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen 
van de aluminium constructie geeft en dat deze 
materialen  tevens met TÜV-certificaat worden 
geleverd (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze 
producten zijn onder andere te herkennen aan ons 
kwaliteitssymbool. 

Your goal is our sport!

Ons doelprofiel heeft een wanddikte van 5 mm en is inwendig versterkt tegen 
deukvorming.De ingefreesde netbevestiging kan (optioneel) worden voorzien van anti-
diefstal / netborging voor doelnetten.

KwaliteitsconceptDetails van

Details van

SCOREN MET KWALITEITHOCKEYDOELEN

NETBEVESTIGING

Pa
ne

len

 m
et kunststof (geluiddem

pend)

Transportwielen Vrije netophanging

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
https://www.youtube.com/watch?v=wzl3fDkHkBo


5 KWALITEITSCONCEPT HANDBAL

W&H Sports heeft het kwaliteitsconcept ‘scoren 
met kwaliteit ’ ontwikkeld.  Dit concept houdt 
in dat W&H Sports op veel producten maar 
liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen 
van de aluminium constructie geeft en dat deze 
materialen  tevens met TÜV-certificaat worden 
geleverd (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze 
producten zijn onder andere te herkennen aan ons 
kwaliteitssymbool.  

Your goal is our sport!

Ingefreesde netbevestiging met (optioneel) anti-diefstal / netborging voor doelnetten

KwaliteitsconceptDetails van

Details van

SCOREN MET KWALITEITHANDBALDOELEN

NETBEVESTIGING

Vrije netophanging
Doelprofi el in diverse kleuren

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/


Your goal is our sport!
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