
Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting 
van uw trapveld, speelplein, schoolplein of openbare ruimte. Met het 
kwaliteitsconcept ‘scoren met kwaliteit ’ bieden wij 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). Onze ‘unbreakable’-lijn bestaat 
uit inrichtingsmaterialen van verzinkt staal en zijn robuust en zeer 
duurzaam uitgevoerd. Ook leveren wij modulaire sportvloeren waarop 
diverse sporten kunnen worden beoefend.

SPEELPLEIN- / 
TRAPVELDDOELEN

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
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Doel voor speelplein / trapveld 

Volledig gelast aluminium spijlendoel voor speelpleinen, 

trapvelden	en	openbare	ruimten.	Het	doelprofiel	is	een	

ovaalprofiel	van	115x100	mm	en	de	spijlenconstructie	bestaat	uit	rondprofielen	

van 30 mm of 42 mm diameter. De doelen zijn in verschillende afmetingen 

leverbaar en opties zijn schietopeningen (bij 300x200 cm en 500x200 

cm doelen), een basketbalinstallatie en een RAL-coating in kleur. Voor 

geluidsreducering	kunnen	de	aluminium	profielen	tegen	meerprijs	worden	

opgevuld met zand. Met open dakconstructie volgens DIN/EN 15312.  

TÜV-gecertificeerd.

120 x 80 cm Ø 30 mm  Artikelnr. W0805008

180 x 120 cm Ø 30 mm  Artikelnr. W0805009

300 x 200 cm Ø 42 mm  Artikelnr. 08001008

300 x 200 cm Ø 30 mm  Artikelnr. W0805010

500 x 200 cm Ø 30 mm Artikelnr. W0805011

500 x 200 cm Ø 42 mm  Artikelnr. 08M10080

Verplaatsbaar doel 300 x 200 cm uitvoering 80/150 cm

Volledig gelast aluminium jeugddoel in afmetingen 300 x 200 cm, diepte boven is 80 cm en 

diepte onder is 150 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig 

versterkte	hoekverbindingen.	Doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	mm	en	het	grondraam	

van	aluminium	rechthoekprofiel	75x50x3	mm.	Het	grondraam	heeft	gelaste	ogen	voor	netbevestiging	en	

is voorzien van gelaste draaggrepen. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie 

anti-diefstal / netborging. Overige opties zijn: transportwielen, geïntegreerd gewicht voorgrondraam en 

doelprofiel	in	kleur	wit.

Artikelnr. 28001157

Staaldraad voor netbevestiging doelnet aan grondraam

Artikelnr. 08S00278

Geïntegreerd gewicht met transportwielen

Geïntegreerd gewicht (125 kg) in rechthoekig

grondraam van verplaatsbaar doel met een diepte

van 150 cm. Beide zijden van het grondraam zijn

voorzien van vol geschuimde luchtbanden (kunnen 

niet lek raken). Hierdoor is het doel makkelijk en 

eenvoudig te verplaatsen.

Artikelnr. 08RIR125

Doelnet

Doelnet voor speelplein-/trapvelddoel, 4 mm 

polypropyleen, in kleur groen of wit.

Groen  Artikelnr. 0815G111

Wit  Artikelnr. 0815W112

Anti-diefstal/netborging voor doellat

Artikelnr. 08HA2061

Anti-diefstal/netborging voor doelpalen

Artikelnr. 08HA2006
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Doel voor speelplein / trapveld 

Volledig gelast aluminium doel voor speelpleinen en trapvelden met ingefreesde 

netbevestiging voor doelnet in de afmetingen 300 x 200 cm. Bij ingefreesde netbevestiging kunt u 

ook	kiezen	voor	de	optie	anti-diefstal/netborging.	Het	doelprofiel	is	een	ovaalprofiel	van	115x100	mm	met	

wanddikte	2,5	mm	en	de	netbeugel	is	een	rondprofiel	van	60	mm	met	een	wanddikte	van	3	mm.	Het	doel	

kan worden uitgevoerd met een basketbalinstallatie en wordt standaard geleverd met 4 betonankers voor 

verankering	in	het	beton	en	exclusief	doelnet.	TÜV-gecertificeerd.

Zonder basketbalinstallatie  Artikelnr. 28001107

Met basketbalinstallatie Artikelnr. 08B01107

Overige opties:

Anti-diefstal/netborging voor doelpalen Artikelnr. 28BO2006

Anti-diefstal/netborging voor doellat Artikelnr. 28BO2061

Stangensysteem voor bevestigingdoelnet aan grondraam Artikelnr. 08000178

Staaldraad voor bevestiging doelnetaan grondraam Artikelnr. 08S00178

Doel ‘Herkules’ voor speelplein / trapveld

Volledig	gelast	aluminium	doel	voor	speelpleinen	en	trapvelden	in	de	afmetingen	300	x	200	cm.	Het	doelprofiel	is	een	ovaalprofiel	van	

115x100	mm	met	wanddikte	2,5	mm.	Het	grondraam	en	doelprofiel	is	voorzien	van	een	stangensysteem	voor	bevestiging	doelnet	‘Herkules’.	

Het doel kan worden uitgevoerd met een basketbalinstallatie en wordt standaard geleverd met 4 betonankers voor verankering in het beton en exclusief ‘Herkules’ 

doelnet.	TÜV-gecertificeerd.

Zonder basketbalinstallatie  Artikelnr. 080Q1107

Met basketbalinstallatie  Artikelnr. 08BQ11B7

Doelnet

Doelnet voor speelplein-/trapvelddoel, 4 mm 

polypropyleen, in kleur groen of wit.

Groen  Artikelnr. 0800G111

Wit  Artikelnr. 0800W112
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Doel ‘Multisport’ voor speelplein / trapveld

Volledig gelast aluminium trapveld-/speelpleindoel 

type ‘Multisport’ in de afmetingen 300 x 200 cm. Het 

doelprofiel	is	een	ovaalprofiel	van	115x100	mm	met	wanddikte	2,5	mm	en	het	

doel heeft een open dakconstructie volgens DIN/EN15312. Het doel kan worden 

voorzien van een eenvoudig doelnet of een ‘Herkules’ doelnet.

Met doelnet 5 mm polypropyleen  Artikelnr. 08BTN107

Met ‘Herkulus’ doelnet   Artikelnr. 08BTH107

Optio
neel: basketbalinstallatie

In
 dive

rse afmetingen leverbaar

Optioneel: schietopeningen

Doel ‘unbreakable’ voor speelplein / trapveld 

Volledig gelast verzinkt stalen spijlendoel ‘unbreakable’ 

voor speelpleinen, trapvelden en openbare ruimten. Het 

doelprofiel	is	een	rondprofiel	van	60	mm	en	de	spijlenconstructie	bestaat	

uit	rondprofielen	van	22	mm	doorsnede.	De	doelen	zijn	in	verschillende	

afmetingen leverbaar en opties zijn schietopeningen (bij 300x200 cm en 

500x200 cm doelen) en een basketbalinstallatie. Met open dakconstructie 

volgens	DIN/EN	15312.	TÜV-gecertificeerd.

120 x 80 x 50/50 cm  Artikelnr. 08SAM803

180 x 120 x 50/50 cm  Artikelnr. 08SAM802

300 x 200 x 80/100 cm  Artikelnr. 08SAM801

500 x 200 x 80/100 cm  Artikelnr. 08SAM811

Hockeydoel voor speelplein / trapveld 

Volledig gelast hockeydoel voor speelpleinen, trapvelden 

en	openbare	ruimten.	Het	doelprofiel	is	een	rondprofiel	van	60	mm	en	de	

spijlenconstructie	bestaat	uit	rondprofielen	van	22	mm	doorsnede.	TÜV-

gecertificeerd.

Artikelnr. Op aanvraag

Mini speelplein

Aluminium mini speelpleindoel verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen, 

namelijk: 180 x 120 centimeter en 120 x 80 centimeter. Volledig gelast 

speelpleindoel	van	hoogwaardige	aluminiumprofielen	is	vandaalbestendig	

dankzij de robuuste constructie en daarom uitermate geschikt voor gebruik op 

speelpleinen en trapveldjes.

120 x 80 centimeter  Artikelnr. 08M10082

180 x 120 centimeter Artikelnr. 08M10081

Naast verzinkt stalen ‘unbreakable’ doelen 

leveren wij ook ‘unbreakable’ basketbalinstallaties, 

‘unbreakable’ volleybalpalen. 

Als boarding voor speelpleinen en openbare 

ruimten adviseren wij u onze verzinkt stalen 

boarding ‘Comfort’. Ook leveren wij een modulaire 

sportvloer als ondergrond waarop diverse sporten 

kunnen worden beoefend. 

Wij informeren u graag over een duurzame 

inrichting van uw speelplein, trapveld of  

openbare ruimte.
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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. 00HN2001

Betonankers

Voor verankering van het doel in het beton. Set van 4 stuks.

Artikelnr. 00000106

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. 00SH2005

Modulaire sportvloer voor speelplein / sportveld

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 van25-30 jaar. Het revolutionaire ‘inter-locking’-systeem zorgt voor een goede onderlinge 

verbinding en de juiste sporttechnische eigenschappen.

Adapter

Adapter voor 

verbinding tussen 

grondpot en 

doelprofiel	van	het	

speelpleindoel.

Artikelnr. 00AB2014




