
Onze korfbalpalen leveren wij in diverse hoogten die in een grondpot of 
op een voetplaat kunnen worden geplaatst. Naast korfbalpalen leveren 
wij ook manden en ballen. 

Voor de inrichting van een korfbalveld adviseren wij u graag over de toe 
te passen korfbalpalen en grondpotten of voetplaten. Wij leveren ook 
grondpotten en voetplaten voor zaal- en beachkorfbal.
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Korfbalpaal

Aluminium korfbalpaal volgens eisen KNKV / IKF en in hoogten 200 cm, 250 cm, 

300 cm en 350 cm leverbaar. Onze korfbalpalen kunnen in grondpotten of op 

een voetplaat worden geplaatst.

Grondpot voor korfbalpaal

Aluminium, met losse aluminium deksel. In diverse uitvoeringen leverbaar. 

Optioneel is een afsluitbare deksel.

Voor kunstgras Artikelnr. GKK01W

Voor zaal Artikelnr. GKZ01W

Korfbalmand

Kunststof, in diverse kleuren verkrijgbaar.

Geel  Artikelnr. KK01W

Rood  Artikelnr. KK02W

Oranje Artikelnr. KK03W

Paars  Artikelnr. KK04W

Groen  Artikelnr. KK05W

Blauw  Artikelnr. KK06W

Roze  Artikelnr. KK07W

Voetplaat

Voor korfbalpaal te gebruiken op natuurgras. 

Onderzijde is voorzien van pinnen voor 

verankering. Doorsnede: 50 cm

Artikelnr. VPV01W

Grondpot met schroeffundatie

Korfbalpalen	in	grondpotten	met	schroeffundatie	

zijn makkelijker uit de grondpot te verwijderen. 

Wandsteun voor korfbalpalen

Aluminium, voor het opbergen van 4 stuks 

korfbalpalen.

Artikelnr. KPWH22

Verlengstuk

Voor het verlengen van de hoogte van de 

korfbalpaal.

50 cm  Artikelnr. KPAW08W

100 cm Artikelnr. KPAW09W

150 cm Artikelnr. KPAW10W

Korfbal

In diverse 

uitvoeringen.

Modulaire sportvloer voor korfbal

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt 

als sportvloer voor korfbal. 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. 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.




