
Wij hebben diverse boardingsystemen in ons leveringsprogramma.
Naast boarding in grondpotten leveren wij ook mobiele (verplaatsbare)
boarding. Onze boardingsystemen zijn in verzinkt staal of
aluminium met verschillende platen of panelen leverbaar. 

Wij leveren boardingsystemen voor evenementen, openbare ruimte en 
boardingsystemen (soccercourts) voor verenigingen.

BOARDING EN  
SOCCERCOURTS
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Boarding / soccercourt ‘Comfort’ in vaste of mobiele uitvoering (aluminium) 

Boarding	die	met	staanders	(aluminium	vierkantprofiel	van	80x80	mm	met	afgeronde	hoeken)	in	grondpotten	wordt	geplaatst	(vaste	uitvoering)	of	mobiele	

uitvoering met contragewichten. De boarding bestaat uit een aluminium achterconstructie waarop witte Thepa-sportplaten van 8 mm dikte zijn gemonteerd met 

verzonken edelstaal schroeven. De boarding kan eenzijdig of tweezijdig worden voorzien van beplating en kan deels of volledig rondom worden uitgevoerd met een 

ballenvanger van staafmatten (alleen bij uitvoering in grondpotten) of een ballenvanger van polypropyleen net. Doelen in verschillende afmetingen kunnen worden 

geïntegreerd in de boarding en optioneel is een basketbalinstallatie boven het doel. De doelen kunnen worden voorzien van een toegangsdeur voor spelers. De 

afmetingen en uitvoering van de boarding, doelen en eventuele ballenvanger worden volledig afgestemd op uw wensen.

Vast   Artikelnr. W060C0ST

Mobiel  Artikelnr. W1210958

Boarding mobiel (aluminium)

Mobiele (verplaatsbare) boarding met contragewichten. De boarding bestaat uit aluminium staanders met 18 mm multiplex of 8 mm polycarbonaat glas (wit of 

transparant). De boardingelementen zijn 250 – 300 cm lang en de hoogte varieert tussen 100 tot maximaal 125 cm. De boarding kan voor verschillende sporten 

worden gebruikt. De aluminium constructie aan de achterzijde is volledig gelast en voorzien van contragewichten. De boarding kan worden uitgevoerd met 

toegangsdeuren.

Multiplex   Artikelnr. 12008001

Polycarbonaat  Artikelnr. 12008002

Boarding met transparant polycarbonaat Boarding met wit polycarbonaat Boarding met toegangsdeur
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Boarding / soccercourt ‘Comfort’ (verzinkt staal)

Boarding	/	soccercourt	‘Comfort’	is	geschikt	voor	speelpleinen	en	openbare	ruimte.	Boarding	die	met	verzinkt	stalen	staanders	(vierkantprofiel	van	80x80	mm	

met 3 mm wanddikte)  in grondpotten wordt geplaatst. De boarding bestaat uit een verzinkt stalen achterconstructie voorzien van (witte) sandwich panelen van 

80 mm dikte. De boarding kan deels of volledig rondom worden uitgevoerd met een ballenvanger van staafmatten of een ballenvanger van polypropyleen net. De 

aluminium doelen met spijlenconstructie kunnen worden voorzien van een toegangsdeur en zijn in verschillende afmetingen leverbaar. Tegen meerprijs kunnen de 

doelen worden uitgevoerd met een basketbalinstallatie. De afmetingen en uitvoering van de boarding, doelen en eventuele ballenvanger worden volledig afgestemd 

op uw wensen.

Artikelnr. 13BA0499

Boarding / soccercourt ‘Flexi’ 

Boarding / soccercourt ‘Flexi’ kunnen wij als vaststaande boarding (in grondpotten) of als mobiele boarding (met contragewichten) leveren. De boarding is volledig 

van aluminium en kan worden voorzien van doelen, multifunctionele palen (voor tennis, volleybal en badminton) en basketbalinstallaties. De boarding kan worden 

uitgevoerd met een ballenvanger van polypropyleen net. Doelen in verschillende afmetingen kunnen worden geïntegreerd in de boarding. De doelen kunnen 

worden voorzien van een toegangsdeur voor spelers. De afmetingen en uitvoering van de boarding, doelen en eventuele ballenvanger worden volledig afgestemd 

op uw wensen.

Vast  Artikelnr. 13FHO3015

Mobiel Artikelnr. 13FO3015

Optioneel: basketbalinstallatie
Uitvoering met ballenvanger
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Mini soccer ARENA

In de mini soccer ARENA kan 1 tegen 1 of 2 tegen 2 worden gespeeld. De ARENA is geheel van aluminium en voorzien van één toegangsdeur en 2 mini-doelen 

van 120 x 80 cm. De ARENA heeft standaard een doorsnede van 550 cm en een hoogte van 230 cm, maar kan ook volledig worden afgestemd op uw wensen en 

afmetingen.

Artikelnr. 06MSA100

Soccercourt ‘Soccer EI’

Soccercourt ‘Soccer EI’ heeft een ovale vorm en bestaat uit aluminium draagconstructie waarop polycarbonaat platen zijn aangebracht. Dit soccercourt  kan snel een 

eenvoudig worden afgebouwd en is makkelijk te transporteren. De afmetingen en uitvoering van het court kunnen volledig worden afgestemd op uw wensen.

Artikelnr. 06SE5020




