
HANDBAL
Ons leveringsprogramma voor handbal bestaat uit handbaldoelen, 
dug-outs,	reclameprofielen	en	een	modulaire	sportvloer.	Wij	
leveren handbaldoelen voor buiten maar ook voor binnen en voor 
beachhandbal. Met het kwaliteitsconcept ‘scoren met kwaliteit ’ biedt 
W&H Sports meer zekerheid in de keuze voor duurzame, veilige en 
kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen. 

Veel van onze producten worden geleverd met maar liefst 8 jaar 
garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie 
en	daarnaast	zijn	deze	producten	voorzien	van	een	TÜV-certificaat	
(getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Wij zijn u graag van dienst bij de 
voorbereiding van een te realiseren handbalaccommodatie met onze 
online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen 
inrichtingsmaterialen.

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
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Ingefreesde netbevestiging met (optioneel) anti-diefstal / netborging voor doelnetten 
, rubberen netborging FLEXI of kunststof netborgingsblokjes.

Details van

Details van

HANDBALDOELEN

NETBEVESTIGING

Vrije netophanging
Doelprofi e

l in diverse kleuren

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. 

Improving is winning!

Kwaliteitsconcept

SCOREN MET KWALITEIT

Ingefreesde netbevestiging Optie: FLEXI netborging

Optie
: aluminium netborging Ku

nsts
tof netborgingsblokjes

OPTIE BIJ DE 
INGEFREESDE

NETBEVESTIGING

OPTIE BIJ DE 
INGEFREESDE

NETBEVESTIGING

Video van
onze netbevestigingen

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ahwjwm_Cjjc
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Handbaldoel met vrije netophanging

Met	volledig	gelast	doelprofiel	in	afmetingen	300	x	200	cm	voorzien	van	verzinkt	stalen	netbeugels	met	diepte	uitvoering	van	95	/	125	cm	

voor	vrije	netophanging.	Het	doelprofiel	van	aluminium	vierkantprofiel	van	80	x	80	mm	met	wanddikte	van	2,5	mm	heeft	afgeronde	hoeken	

en is voorzien van markering (rood-wit). Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze 

ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging.       Overige opties zijn: 

• Volledig gelaste netbeugels (aluminium).

• Markering in blauw-wit of zwart-wit. 

TÜV-gecertificeerd.

Standaard    Artikelnr. 280RW102 

Met inklapbare netbeugels Artikelnr. 28001RW2

Handbaldoel

Met	volledig	gelast	doelprofiel	in	afmetingen	300	x	200	cm	voorzien	van	verzinkt	stalen	netbeugels	met	diepte	uitvoering	van	80	/	100	cm.		

Het	doelprofiel	van	80	x	80	mm	met	wanddikte	van	2,5	mm	heeft	afgeronde	hoeken	en	is	voorzien	van	markering	(rood-wit).	Netbevestiging	

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

anti-diefstal/netborging. Overige opties zijn: 

• Volledig gelaste netbeugels (aluminium).

• Markering in blauw-wit of zwart-wit. 

TÜV-gecertificeerd.	

Standaard    Artikelnr. 280RW103 

Met inklapbare netbeugels Artikelnr. 2801RW31
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Verplaatsbaar handbaldoel

Volledig	gelast	aluminium	handbaldoel.	Het	doelprofiel	van	80	x	80	mm	met	wanddikte	van	

2,5 mm heeft afgeronde hoeken en is voorzien van markering (rood-wit). Het grondraam 

van	aluminium	rechthoekprofiel	heeft	gelaste	ogen	voor	netbevestiging.	Netbevestiging	ingefreesd,	

met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde 

netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging.Diepte boven: 80 cm

Diepte onder: 150 cm

Overige opties zijn: 

• Transportwielen.

• Geïntegreerd gewicht voor grondraam (tegen kantelgevaar).

• Dwarslat (om doelhoogte te verkleinen).

300 x 200 cm Artikelnr. 080RW103S

200 x 160 cm Artikelnr. 080RW1JS

Dwarslat

Van aluminium, voor het verkleinen van de doelhoogte.

Artikelnr. 0800MINI

Zaalhandbaldoel ‘Safe Goal’

Zaalhandbaldoel ‘safe goal’ is een volledig gelast doel in afmetingen 300 x 200 cm voorzien van volledig 

gelaste aluminium netbeugels met diepteuitvoering van 95 / 125 cm voor vrije netophanging.

Artikelnr. 280RW102SG

Transportwagen

Voor handbaldoelen met inklapbare netbeugels.

Artikelnr. 08001003

Optioneel: dwarslat

Opt

ioneel: geïntegreerd gewicht

Optioneel: contragewichtOptioneel: transportwielen

O
pt

io
ne

el: g
eintegreerde transportwielen
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Modulaire sportvloer voor handbal

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.

Speciale 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.

Artikelnr. 00SHQ205

Standaard 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.

Artikelnr. 00HQ2001

Dug-outs

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen 

en kunnen van vele opties worden voorzien.

Adapter

Voor	verbinding	tussen	grondpot	en	doelprofiel.

Artikelnr. 00ABQ214

Vloerverankering

Verankeringsplaat met schroef voor verankering in 

vloer van sporthal.

Artikelnr. 080000069

BEKIJK ONZE 
MODULAIRE

SPORTVLOEREN

Anti-diefstal/netborging (aluminium)

Artikelnr. 08DIHB20

Anti-diefstal/netborging (rubber)

Artikelnr. S8W02006

Doelnet

4 mm polypropyleen.

Groen  Artikelnr. 0800G111

Wit  Artikelnr. 0800W112

Wij leveren ook netten voor 

ballenvangers, afschermnetten en 

afdekkingen.

BEKIJK ONZE  
DUG-OUTS OP: 
WHSPORTS.NL

BESTEL UW 
NETTEN

https://whsports.nl/product-categorie/modulaire-sportvloeren/
https://whsports.nl/product-categorie/dug-out-kopen/
https://nettenvoorsport.nl/



