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BEACHSPORTEN
BEKIJK ONS
AANBOD VOOR
BEACHSPORTEN

Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van
uw beachcourt. Wij hebben er verschillende mogen inrichten, waarop
diverse beachsporten hebben plaatsgevonden.
Voor het multifunctioneel gebruik van uw beachcourt hebben wij
speciale mobiele inbouwframes ontwikkeld, zodat palen en doelen
verankerd kunnen maar ook eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Naast sport- en inrichtingsmaterialen leveren wij ook
omrandingselementen en opsluitbanden.
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Opsluitband (rubber)
Opsluitband van rubbergranulaat voorzien van
pen-gatverbinding. Afmetingen 1000 x 25 x 50 mm.

Artikelnr. K5002

Een boarding voor beachsporten is een goede oplossing om te voorkomen dat zand wegwaait en voor het
tegenhouden van ballen maar kan tevens een goede inkomstenbron zijn door eventuele reclame-uitingen
van sponsoren.

Opsluitband (rubber)
Opsluitband van glasvezelversterkt beton met
rubberen bovenzijde (EPDM). Leverbaar in zwart of
Beachomranding (verhoogd)

Beachomranding (verdiept)

Verhoogde omranding (opsluiting) voor beachcourt van verzinkt stalen

Verdiepte omranding (opsluiting) voor beachcourt van rubber elementen

elementen. De elementen hebben een breedte van 40 cm en zijn onderling met

die onderling met elkaar zijn verbonden door een pen-gatverbinding. De

elkaar verbonden.

elementen worden aangebracht op een verzinkt stalen profiel.

Artikelnr. W123001

Artikelnr. W1230100

Boarding voor beachsporten

Toegangsdeuren

Afdekking

De boarding bestaat uit verzinkt stalen profielen

De boarding kan worden voorzien van

Afdekking voor beachcourt van polyethyleen gaasweefsel. In diverse

met sandwichpanelen (80 mm kern in kleur wit) en

toegangsdeuren.

afmetingen en uitvoeringen leverbaar. De afdekking kan worden uitgevoerd

is afgewerkt met een leunprofiel. De hoogte van de
boarding bedraagt 116 cm.

Artikelnr. 13BA0499

met ringen voor verankering door haringen of worden verzwaard met een
Enkel (hoogte ca. 108 cm)

Artikelnr. 012ST936

verzwaarde ketting rondom in de zoom of verzwaard door zandslurven die op

Dubbel (hoogte ca. 180 cm)

Artikelnr. 012ST975

de afdekking worden aangebracht.

wit en in diverse afmetingen.

GreenMatter opsluitband
Opsluitband ‘GreenMatter’ vervaardigd
uit gerecycled kunstgras van te vervangen
kunstgrasvelden (geen productieafval).
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versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van

aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van gele poedercoating. Het grondraam van aluminium rechthoekprofiel heeft van

Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-

gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes

diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten en doelnet.

of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/

TÜV-gecertificeerd.

netborging. Overige opties zijn: transportwielen en geïntegreerd gewicht voor grondraam (tegen kantelgevaar).

Artikelnr. 27BE0204

Artikelnr. 07BE020S

worden voorzien van een rubberen (‘FLEXI’) netborging /

profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen

antidiefstal.
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: FLEXI netborg
e
i
ing
pt
O

worden geborgd. Zeer fraaie netbevestiging!
Artikelnr. Op aanvraag
Voor doelpalen

Artikelnr. 07BE2006

Voor doellat		

Artikelnr. 07BE2061

OPTIE BIJ DE
INGEFREESDE
NETBEVESTIGING

OPTIE BIJ DE
INGEFREESDE
NETBEVESTIGING

etborgings
of n
blo
t
s
t
kj
ns

n

verrijden leng
or
ter
o
v
ic

rrijden bree
r ve
dte
o
r
vo

g
tin
ich

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens

minium netb
alu
or
:
gi
tie

es

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden

netbeve
esde
sti
e
r
gin
f
e
ng

ng

Antidiefstal / netborging (rubber)

g

Antidiefstal / netborging (aluminium)

Wi
ele

cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. Doelprofiel van
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ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van gele poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig
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Volledig gelast aluminium doel voor beachsoccer in afmetingen 550x220 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 150
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Aluminium doel voor beachsoccer van 550x220 cm met horizontale netstangen. Het doelprofiel van aluminium-
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Grondpot met adapter
Voor beachsoccerdoel (verdiepte inbouw).

Artikelnr. 07B02008

Wegneembare grondpot op ankerplaat
Verzwaarde ketting voor doelnet

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van verzinkt staal. De ankerplaat

Voor verzwaring van het doelnet. Ketting in kunststof mantel.

dient op een betonfundatie te worden verankerd. De grondpot steekt deels

Gewicht: ca.800 gram/m1.

boven het zand uit en kan bij multifunctioneel gebruik van het beachcourt
worden verwijderd.

Artikelnr. 07BE0115
Artikelnr. W1000095
Doelnet voor beachsoccerdoel
•

4 mm polypropyleen

•

Knooploos

•

Geel

Artikelnr. 07BE0113

Mobiel inbouwframe

Speelveldbelijning

Met adapter voor beachsoccerdoel. Het inbouwframe dient in het zand te

Voor beachsoccer. In diverse uitvoeringen inclusief bevestigingsmateriaal.

worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.

Artikelnr. 07K02009
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aluminium vierkantprofiel van 80 x 80 mm met wanddikte van 2,5 mm heeft afgeronde hoeken. De horizontale

Doelprofiel van aluminium-vierkantprofiel van 80x80 mm is standaard voorzien van rood-witte markering (op aanvraag is doelprofiel

netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof

ook in geel leverbaar). Het grondraam van aluminium rechthoekprofiel heeft van gelaste ogen voor netbevestiging. BNetbevestiging

netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie

ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u

anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten en doelnet. TÜV-gecertificeerd. Indien gewenst leveren wij ook volledig gelaste en

ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Overige opties zijn: transportwielen en geïntegreerd gewicht voor grondraam (tegen

verplaatsbare beachhandbaldoelen.

kantelgevaar).

Artikelnr. 08BE0RAL

Artikelnr. 080RW103S

voorzien van antidiefstal / netborging door (blank) aluminium

worden voorzien van een rubberen (‘FLEXI’) netborging /

profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen

antidiefstal.
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Grondpot met adapter
Voor beachhandbaldoel (verdiepte inbouw).

Artikelnr. 08BE2008

Wegneembare grondpot op ankerplaat

Mobiel inbouwframe

Speelveldbelijning

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van verzinkt staal. De ankerplaat

Met adapter voor beachhandbaldoel. Het inbouwframe dient in het zand te

Voor beachsoccer. In diverse uitvoeringen inclusief bevestigingsmateriaal.

dient op een betonfundatie te worden verankerd. De grondpot steekt deels

worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.

boven het zand uit en kan bij multifunctioneel gebruik van het beachcourt
worden verwijderd.

Artikelnr. W1000096
Verzwaarde ketting voor doelnet
Voor verzwaring van het doelnet. Ketting in kunststof mantel.
Gewicht: ca.800 gram/m1.

Artikelnr. 08BE0115

Doelnet voor beachhandbaldoel
•

4 mm polypropyleen

•

Knooploos

•

Geel, groen of wit

Artikelnr. 08BE0113

Artikelnr. 08K02009
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Mobiel inbouwframe

Beachvolleybal wedstrijdpalen
Aluminium multifunctionele

Telescopische

Wegneembare grondpot op ankerplaat

Met adapter voor beachvolleybalpaal. Het

middenstaander

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van

inbouwframe dient in het zand te worden

Verstelbaar, met

verzinkt staal. De ankerplaat dient op een

ingegraven met als voordeel dat er geen

voetplaat (hoogtering).

betonfundatie te worden verankerd. De grondpot

betonfundament nodig is.

steekt deels boven het zand uit en kan bij
Artikelnr. 10MIDST

multifunctioneel gebruik van het beachcourt

Artikelnr. 10K02009

worden verwijderd.

beachvolleybalpalen (set van 2) met
ovaalprofiel (120x100 mm), inclusief handgrepen.
Het net is op spanning te zetten met de inbegrepen
spindel. De hoogte is te verstellen met een

Voor volleybalpalen

Artikelnr. W1000095

Voor middenstaander

Artikelnr. W1000096

gespannen net. Wanddikte: 4-6 mm. Mechanisme:
Inliggend.

Aluminium geanodiseerd 					
Artikelnr. 1000B145
Aluminium geanodiseerd in geel gecoat 		
Artikelnr. 1RALB145

Beschermingspolster
Van schuimstof in
PVC-zeildoek voor
palen. Optioneel is
reclameopdruk.

Voor reclameopdruk

Grondpot met adapter

Beachvolleybalnet

Voor beachvolleybalpalen voor verdiepte inbouw.

Zwart, met omranding in neon-kleur.

Artikelnr. 10B02008

Wedstrijd (3 mm pp)

Artikelnr. 10010471

Training (2 mm pp)		

Artikelnr. 10010461

Artikelnr. 1000T150
Zonder reclameopdruk
Artikelnr. 10000150
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Voor multifunctionele beachcourts waar diverse
beachsporten worden gespeeld, adviseren wij u om
onze mobiele inbouwframes toe te passen. Deze
zijn te vullen met zand en hebben als voordeel dat
deze compleet kunnen worden verwijderd en dat
er geen uitstekende delen zijn als andere sporten
plaatsvinden. Ook leveren wij telescopische
Beachvolleybalpalen voor meerdere velden (training en schoolsport)

steunpalen voor meerdere beachvolleybalvelden

Zeer robuuste aluminium volleybalpalen (profiel 305 x 112 mm met wanddikte 5 mm) met gelaste ogen voor netbevestiging, exclusief grondpotten.

naast elkaar. Wij informeren u graag over de
inrichtingsmaterialen voor uw beachcourt!

Artikelnr. 10000200
Grondpot voor volleybalpaal

Artikelnr. 00HO3091

Speelveldbelijning / markering voor beachvolleybal
Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 9 x 18 meter (verstelbaar vanaf 8 x 16
meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnr. 10000149

Scheidsrechterstoel
Eenvoudige scheidsrechterstoel voor (beach)
volleybal.

Artikelnr. 10001522
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Beachtennispalen / beachbadmintonpalen

Speelveldbelijning / markering voor beachtennisveld

Aluminium beachtennispalen (ovaalprofiel 120 x 100 mm, wanddikte 4-6 mm). Ook geschikt voor volleybal

Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 9 x 18 meter (verstelbaar vanaf 8 x 16

en voetvolley. Het net kan met een spindel worden gespannen en de hoogte is met de hand te verstellen.

meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

Tegen meerprijs ook leverbaar in RAL-kleur.
Artikelnr. 10000149
Beachtennis			Artikelnr. 1000B145
Beachbadminton		

Artikelnr. W1004010

Speelveldbelijning / markering voor beachbadmintonveld

Mobiel inbouwframe

Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 12 x 5 meter (verstelbaar vanaf 6 x 16

Met adapter voor beachtennispalen en beachbadmintonpalen. Het

meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

inbouwframe dient in het zand te worden ingegraven met als voordeel dat er
geen betonfundament nodig is.

Artikelnr. W10000147
Artikelnr. 10K02009

Net voor beachtennis

Net voor beachbadminton

•

3 mm polypropyleen

•

1 mm nylon

•

zoom: neongeel

•

zoom: neonkleur

•

950 x 100 cm

•

600 x 76 cm

Artikelnr. W1100504

Neon roze		

Artikelnr. W1004031

Neon geel		

Artikelnr. W1004032

Neon groen		

Artikelnr. W1004033
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Beachkorfbaalpaal voetplaat

Korfbalmand

Voetplaat met 50 cm doorsnede om korfbalpaal in

Voor korfbalpaal. Kunststof. In diverse kleuren

natuurgras of zand te plaatsen, onderzijde van de

leverbaar.

voetplaat is voorzien van verankeringspinnen.
Artikelnr. KK01W
Artikelnr. VPV01W

Korfbal
Beachkorfbalpaal
Aluminium paal van 3,5 meter voor gebruik met een kunststof korfbalmand,
volgens eisen KNKV / IKF.

Artikelnr. KPA03W

In diverse uitvoeringen.

