
Wij hebben basketbalpalen en basketbalinstallaties in diverse 
uitvoeringen en afmetingen in ons leveringsprogramma. Naast onze 
aluminium basketbalpalen leveren wij ook streetballpalen van verzinkt 
staal, verrijdbare basketbalinstallaties en basketbalborden voor 
wandbevestiging. 

Al onze materialen zijn duurzaam en zeer robuust uitgevoerd. Wij 
informeren u graag over de inrichting van uw basketbalveld, speelplein 
of schoolplein! Naast basketbalinstallaties leveren wij ook modulaire 
sportvloeren, doelen en andere inrichtingsmaterialen voor speelpleinen.

BASKETBAL



80 BASKETBAL

Basketbalpaal met 2 staanders

Aluminium basketinstallatie met 2 staanders 

(ovaalprofiel	115	x	100	m	met	wanddikte	4-6	mm),	

diepte uitvoering 225 cm, 165 cm, 50 cm of direct aan de staanders. Exclusief 

basketbalbord,	ring,	net,	grondpot	en	polstering.	TÜV-gecertificeerd.	

Diepte: 225 cm, bord: 180 x 105 cm  Artikelnr. 09B20225

Diepte: 165 cm, bord: 180 x 105 cm  Artikelnr. 09B20165

Geringe diepte, bord: 120 x 90 cm  Artikelnr. 09B2MINI

Basketbalpaal met 1 staander

Aluminium basketbalinstallatie met 1 staander 

(ovaalprofiel	115	x	100	m	met	wanddikte	4-6	mm),	

diepte uitvoering 165 cm, 125 cm, 50 cm of direct aan de staander. Exclusief 

basketbalbord,	ring,	net,	grondpot	en	polstering.	TÜV-gecertificeerd.	

Diepte: 165 cm, bord: 180 x 105 cm  Artikelnr. 09B10165

Diepte: 125 cm, bord: 180 x 105 cm  Artikelnr. 09B10125

Geringe diepte, bord: 120 x 90 cm  Artikelnr. 09B2MINI

Basketbalpaal met 2 staanders (gebogen)

Aluminium basketbalinstallatie met 2 gebogen 

staanders	(ovaalprofiel	115	x	100	m	met	wanddikte	4-6	

mm). Exclusief basketbalbord, ring, net, grondpot en polstering. 

TÜV-gecertificeerd.	

Diepte: 225 cm  Artikelnr. 09B2G225

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09B2G165

Basketbalpaal met 1 staander (gebogen)

Aluminium basketbalinstallatie met 1 gebogen 

staander(ovaalprofiel	115	x	100	m	met	wanddikte	4-6	

mm). Exclusief basketbalbord, ring, net, grondpot en polstering.

	TÜV-gecertificeerd.	

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09B1G165

Diepte: 125 cm  Artikelnr. 09B1G125

Ba
ske

tbalring met kettingennet

Gecoate staanders
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Onze basketbalinstallaties kunnen wij in diverse 

uitvoeringen leveren. Wij leveren basketbalborden 

in multiplex, aluminium, staalrooster of 

polycarbonaat en in diverse afmetingen. 

Ook leveren wij beschermingspolster en 

basketbalringen in diverse uitvoeringen.

Verrijdbare aluminium basketbalinstallatie

Inclusief	contragewicht	en	hefinrichting.	Exclusief	basketbalbord,	ring,	net	en	

beschermingspolster. 

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09BF0165

Beschermingspolster

Beschermingspolster voor verrijdbare 

basketbalinstallatie ter voorkoming van letsel /

blessures. 

Artikelnr. 09001353

Aluminium basketbalinstallatie voor wandmontage

Met diepte uitvoering 165 of 225 cm, exclusief basketbalbord, ring en net. Uitvoering star of in zijdelings 

zwenkbare uitvoering.

165 cm diepte – 120 x 90 cm Star      Artikelnr. 09BW0165

225 cm diepte – 180 x 105 cm Star      Artikelnr. 09BW0225

165 cm diepte – 120 x 90 cm Zijdelings zwenkbare uitvoering  Artikelnr. 09BWS0165

225 cm diepte – 180 x 105 cm Zijdelings zwenkbare uitvoering  Artikelnr. 09BWS0225
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Basketbalbord

Multiplex   180 x 105 cm Artikelnr. 09000048

Multiplex   120 x 90 cm  Artikelnr. 09000049

Staalrooster  120 x 90 cm  Artikelnr. 09000050

Aluminium  180 x 105 cm Artikelnr. W0900153

Aluminium  120 x 90 cm  Artikelnr. W0940152

Polycarbonaat 180 x 105 cm Artikelnr. W09MA153

Polycarbonaat 120 x 90 cm  Artikelnr. W09MA152

Speciale grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde van 

de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief losse 

aluminium deksel.

1 paal  Artikelnr. 00SHA205

2 palen Artikelnr. 00SH2007

Basketbalnet

6 mm nylon  Artikelnr. 09000044

Basketbalring

Verzinkt staal  Artikelnr. 09000V46

Kettingennet (12-puntsophanging)

6 mm, verzinkt staal Artikelnr. 09000047

4 mm, roestvrijstaal Artikelnr. 09000043

Basketbalnet ‘Herkules’

5 mm, staal versterkt Artikelnr. 09000045

Basketbalring

Van staal, oranje.

Standaard  Artikelnr. 09000046

Klapbaar  Artikelnr. 09000A46

Standaard grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde 

van de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief 

dekselruimte en aluminium deksel (bekleedbaar) aan ketting.

1 paal  Artikelnr. 00HA2001

2 palen Artikelnr. 00H02006

Streetballpaal

Zeer robuuste (anti-

vandalen), aluminium 

streetball-installatie met 1 staander 

(rechthoekprofiel	305	x	112	mm,	wanddikte	5	

mm met afgeronde hoeken), inclusief aluminium 

basketbalbord (wanddikte 8 mm) van 120x90 cm 

en verzinkt stalen ring met ‘Herkules’ net, exclusief 

grondpot.  

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09003090

Diepte: 225 cm  Artikelnr. 09003095

Beschermingspolster

Voor streetballpaal ter voorkoming van letsel / 

blessures.

Artikelnr. 09SB1352

Grondpot

Voor streetballpaal 

met opvulstuk voor 

hoogte 285 cm of  

305 cm.

Artikelnr. 00HO3091



83 BASKETBAL

Streetballpaal ‘unbreakable light’

Volledig	gelaste	verzinkt	stalen	basketbalinstallatie	(staanderprofiel	

100x100 mm, wanddikte 3 mm met afgeronde hoeken), exclusief 

grondpot, basketbalbord van staalrooster, ring en kettingennet (6 mm). TÜV-

gecertificeerd.	

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09BU0165

Diepte: 125 cm  Artikelnr. 09BU0125

Verstelbare hoogte  Artikelnr. W090101Z

Streetballpaal ‘unbreakable strong’

Verzinkt	stalen	basketbalinstallatie	(staanderprofiel	150x150	mm,	

wanddikte 3 mm met afgeronde hoeken). Exclusief grondpot, 

basketbalbord van staal-rooster, ring en kettingennet (6 mm). Vanwege 

transport	in	delen	geleverd!	TÜV-gecertificeerd.

Diepte: 225 cm  Artikelnr. 09BUS225

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09BUS165

Diepte: 125 cm  Artikelnr. 09BUS125

Streetballpaal ‘unbreakable round’

Verzinkt stalen basketbalinstallatie, gebogen uitvoering met 2 

staanders	(staanderprofiel	rondprofiel	114,3	x	4,5	mm).	Exclusief	

grondpot, basketbalbord van staalrooster, ring en net. Vanwege transport in 

delen	geleverd!	TÜV-gecertificeerd.	Optioneel	staanders	in	RAL-kleuren.

Diepte: 225 cm  Artikelnr. 09BR2225

Diepte: 165 cm  Artikelnr. 09BR2165

Streetballpaal ‘unbreakable’

Verzinkt staal. In diverse uitvoeringen met 2, 3  of 4 basketbalborden, exclusief 

grondpot, basketbalborden en ringen met kettingennet (6 mm). Vanwege 

transport	in	delen	geleverd.	TÜV-gecertificeerd.

2	borden	 profiel	100x100	mm	 wanddikte	3	mm	 	 Artikelnr. 09SAM343

2	borden	 profiel	150x150	mm	 wanddikte	3	mm	 	 Artikelnr. 09BUS265

3	borden	 rondprofiel	115	mm	 wanddikte	5	mm	 	 Artikelnr. 09BUR365

4	borden	 profiel	100x100	mm	 wanddikte	3	mm	 	 Artikelnr. 09SAM363

4	borden	 profiel	150x150	mm	 wanddikte	3	mm	 	 Artikelnr. 09BUS465

Ba
ske

tbalring met kettingennet

Ac
hterzij

de staalrooster gesloten

Ve
rs

telbare hoogte basketbalbord

Modulaire sportvloer

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt 

als sportvloer voor diverse sporten zowel binnen 

(indoor) als buiten (outdoor). De modulaire tegels 

kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde 

ondergrond gelegd worden en hebben een groot aantal 

voordelen ten opzichte van traditionele sportvloeren. 

Een modulaire sportvloer heeft bijvoorbeeld weinig 

onderhoud nodig en kan eenvoudig met een bladblazer 

of tuinslang worden gereinigd. 

De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen 

ook worden voorzien van belijning. De modulaire 

tegels zijn vervaardigd uit duurzaam polypropyleen 

(bestand tegen scheuren en breuken) voorzien van UV-

stabilisatoren en hebben een levensverwachting van 

25-30 jaar. Het revolutionaire ‘inter-locking’-systeem 

zorgt voor een goede onderlinge verbinding en de juiste 

sporttechnische eigenschappen.
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