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HOCKEYVELDEN

Kunstgras hockeyvelden

Ideal PP semi water
Ideal plus PE semi water
Ideal Nylon waterveld

Levering instrooizand in zakken

Kunstgras voor diverse sporten

Levering instrooizand in zakken

KUNSTGRAS

Golf kunstgras voor greens, afslagmatten
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aanleg en materialen volgens         keur

Gravelbanen
Kunstgras
French Court banen
Domo Avantage

TENNISBANEN

official supplier
Olympic Games Athens 2004
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3108 Kunstgrasbezem    

eenvoudige uitvoering 
voor het schoonhouden van kunstgras

3114 Borstelunit Standaard 

3109 Kokos Sleepmat

3 cm dik, met sleepkoord, 
afm 100 x 90 cm.

3114V Borstelunit Standaard Voetbal

Speciaal voor het onderhoud van zandin-
gestrooide en rubberingestrooide kunst-
grasvelden.

Te gebruiken achter 12 pk tractor. Solide
driehoeksconstructie met harde slijtvaste
kunststof bezems. Door de speciale bezet-
ting van de bezems kruipt het zand niet
omhoog in de haren, en zorgt voor een
goede verdeling van de toplaag.
Voor transport zijn nylon transportwielen
aangebracht, diverse uitvoeringen. Voor
gebruik op rubberingestrooide voetbalvel-
den worden speciale vol ingezette bezems
gebruikt.

BORSTELUNIT
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3141 Bezem voor Zandvelden  

losse bezems voor reparatie borstelunits, prijs per stuk.

3115 Borstelunit De Luxe     

3121V Borstelunit Super Voetbal3115V Borstelunit De Luxe Voetbal

3142 Bezem voor rubbervelden 
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3107 Tractor

13,5 pk sterke tractor B&S-motor, geschikt
voor het slepen van de kunstgras borstel-
unit (p. 6-7)

4500 Zandstrooier         

spyker sp95 poly, strooier met RVS
bak, tandwielen metaal,
strooibreedte max. 4 meter

3119 Bladblazer         

billy goat F601s, 6 pk
sterke bladblazer, blaas-
mond is verstelbaar

4501 Kipwagen             

kipwagen voor alle voorkomende
werkzaamheden, capaciteit 300 kg
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3118 Alleszuiger                      

billygoat alleszuiger, 240 liter opvangzak, 
6 pk motor, 69 cm brede zuigmond en 
voorzien van vaste zuigslang

4502 Sproeiwagen          

sproeiwagen voor het spuiten van
onkruidbestrijdingsmiddelen, de
pomp wordt aangedreven met de
12 Volt accu van de tractor

3112 Robin Draagbare Bladblazer 

voor snel en moeiteloos reinigen van
kunstgras, gravel, terrassen enz.
gewicht 4,3 kg, 
25 cc twee-takt motor

1506 Strooizout         

in zakken van 25 Kg. voor onkruid-
bestreiding, per zak.

1501 Kunstgraszand

in zakken van 25 Kg. prijs per ton
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Gravelbak/zandkist

bij opening blijft de deksel rechtop staan,
wat het uitscheppen vergemakkelijkt.

3500 1500 liter

3502 2200 liter

Gravelbak/zandkist

idem, met onderuitname, zodat de 
deksel niet steeds open en dicht hoeft

3501 1500 liter

3091 1100 liter 3116 1100 liter

3503 2200 liter

GRAVELBAK/ZANDKIST
D

IV
ER

SE
N
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7095 Spandraad

kleur groen of zwart, rol 100 meter

7097 Draadspanners 

verzinkte uitvoering, prijs per stuk

7098 Draadspanners

verzinkt en groen gecoat, prijs per stuk

7096 Binddraad

kleur groen of zwart, rol 100 meter

Buizen, gaas, klein materiaal, plaatsen van hekwerken  prijs op aanvraag
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7071 Hockeydoelen

verzinkte koker voorzien van witte 
coating, zwarte kunststof zij- en achter-
schotten met verzinkte strips, per stel,
excl. net.

7068 Hockeydoelen, vrijhangend net 

Hockeydoel met vrij hangende net
ophanging, hoge ballen vallen dood
in het net en stuiten niet terug het veld
in, per stel, excl. net.

7061 FIH Hockeydoelen       

verzinkte koker voorzien van witte coa-
ting, zwarte kunststof zij- en achterschot-
ten met verzinkte strips, achterschot extra
dik en zwaar, per stel, excl. net.

7069 Olympische hockeydoelen

official supplier
Olympic Games Athens 2004

als 7071, net en schotten blauw,
per stel, excl. net.

12

HOCKEYDOELEN MET
FIH KEURMERK

Hockeynetten vindt u op pagina 14
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7074 Doelhaken              

compleet, per stuk.

7099 Strips met vaste Doelhaken 

strips met aangelaste doelhaken.
metaal volbadverzinkt, past altijd,
per doel.

7083 Netstaven               

aluminium, eenvoudig door de doel-
haken in de staander te steken, 2 sta-
ven per doel, voorkomt verwijderen
van doelhaken, per doel.

7079 Hockeydoelwielen per doel

2 sterke bokwielen bevestigd aan
het achterschot, per doel.

7038 Reclamebordbeugel 

om reclamebord op te hangen. 
Per bord, 2 beugels per set.

3086 Kunstgras Regel Bord     

voor kunstgras hockey- en korbalvel-
den en voor tennisbanen

7809 Kunststof Doelhaken 

compleet, per stuk.
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7078 Hockeydoelnet         

2,5 mm, polytheen kleur groen, 
per stel.

7077 Zaalhockeynetten     

zaalhockeynetten, 3 x 2 meter
2,8mm enkalon kleur wit, per stel.

3176 Hockeydoelnet        
6 mm, polypropileen kleur groen,
per stel.

7067 Hockeydoelnet        

4,5 mm, nylon kleur blauw, per stel.

7075 Hockeydoelnet         

2,8 mm, enkalon kleur wit, per stel.

7072 Achterschot zwart

7073 Zijschot zwart         

7091 Achterschot blauw   

7092 Zijschot blauw         

7094 Hockey target zeil    

zeil om op te hangen in hockeydoel,
met gaten om gericht te leren slaan
en pushen.
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7070 Minihockeytrainingsdoel 

metalen doeltje, 1 x 1,2 meter.
Compleet verzinkt, aangelaste net-
bevestiging, incl. net, per stel.

7084 Zaalhockeybalken per meter  

massief kunststof, kleur blauw, per stuk,
balk 1 meter lang, verbinding pen/gat.

7063 Aluminium Achterschot

Afmeting 3 meter, 1m diep en 40
cm hoog. Zijschotten inklapbaar,
per stuk.

7076 Doelnetten voor 7070  

2.5 mm, polytheen kleur groen, 
per stel.

7084R Zaalhockeybalken per meter  

zwarte kunststof balken, lengten
van 3 meter, verbinding pen/gat.

7088 Inklapbaar hockeyschot
Afmeting 3.66 m breed, 60 cm diep en 
45 cm hoog. Inklapbaar en verrijdbaar,
per stuk.
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7021  Hoekvlaggen           

hoekvlaggen in één kleur, per stuk 

7026 Hoekvlagstok Sydney 

kunststof stok op metalen voet.
Ideaal voor op kunstgras velden.
Incl. vlag, per stuk.

7020 Hoekvlagstok Swinging  

wit gecoat aluminium met RVS-
veer op maaiveld hoogte met ver-
zinkte grondkoker, per stuk.

7032 Set kunststof hoekvlagstokken

stevige kunststof hoekvlagstok, met
rubberen eindstuk om vering moge-
lijk te maken, (per set van 4 stuks.)

7065 Lockers voor keeperstassen   

Locker om hockey keepertas in op te ber-
gen. Afmeting 0,5 x 0,5 x 1.20, verzinkte
uitvoering. Voorzien van hangslot-moge-
lijkheid en naamplaat. Lockers zijn koppel-
baar en stapelbaar. Kleurcoating mogelijk.

16

7021S  Hoekvlaggen         

hoekvlaggen in clubkleuren, per
stuk prijs vanaf.
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7172 Tee up machine  

om golfballen klaar te leggen
voor de afslag.

7175 Golfafslagmat    

91,5 x 122 cm. Nylon mat
incl. tee.

7173 Rubbertee       

past in mat 7175.

7171 Golf afslagmat 

G
O

LF

Nu ook aanleg van golfkunstgras
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3173 Schoenenborstel

3 volledig uit kunststof gemaakte
borstels, gemonteerd op een vol-
bad verzinkt metalen frame, kan
vastgezet worden, 
incl. verankering

3104 Schoenenreiniger

verzinkte standaard, hoog 95 cm,
met 6 verwisselbare borstels

3195 Deurmat met logo 55x85 cm. 

wasbare logomat met rubberen backing, uw
sponsor altijd in beeld, afmeting tot 150 x
240 cm., alle logo’s en kleuren mogelijk.



3103 Schoenenborstel

kunststof schoenenborstel uit 
recyclingmateriaal, kleur rood, blauw,
zwart, groen, grijs of bruin

3102 Schoenenrooster           

verzinkte uitvoering, afm 120 x 60 cm

3106 Schoenenrooster         

verzinkte uitvoering, afm 120 x 90 cm

7081 Schoonloopmat

kunststof staven met nylon borstels,
standaard afmeting 1,50 x 0,90 meter.

3101 Schoonloopmat

ook leverbaar in vrijwel alle 
gewenste afmetingen, niet zijnde 
standaard afmeting, prijs per m2.

3130 Ringmatten

rubber ringmatten, afm 150 x 100 cm

19

7119 Kunststof tegels, p/m2
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7085 Dug-out type A

4 meter breed met plexiglas deel in zijwand,
prijs per stuk.

7086 Dug-out type B

4 meter breed met dichte zijwand,
prijs per stuk.

Met onze dug-out’s hoeft nie-
mand meer in de regen te zit-
ten. De dug-out’s zijn vervaar-
digd van kokers en U-gordin-
gen, het dak, achter- en zij-
wanden zijn voorzien van
metaal gecoate profielplaten,
de buitenzijden zijn groen en
de binnenkant is wit. In de
dug-out’s zijn duurzame hard-
houten zitbanken gemonteerd.
Dug-out type A is voorzien van
een plexi-glas zijruit vanaf 70
cm. boven het maaiveld zodat
een prima veldoverzicht
gewaarborgd wordt. Bij dug-
out type B zijn de zijwanden 20
cm. teruggenomen voor een
beter veldoverzicht.
In de dug-out’s 7085 en 7086
kunnen nu ook kledinghaken
gemonteerd worden. De haken
zijn bevestigd op hardhouten
planken en kunnen tegen de
achterwand gemonteerd wor-
den. Prijs op aanvraag.
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Alle prijzen excl. montage
en vrachtkosten. Alle dug-
outs leverbaar in afwij-
kende maten. Prijs op
aanvraag.

7087 Dug-out type Kievit

7089 Dug-out type Kievit 4 meter breed

Dug-out 1,2 meter diep, metalen frame 3 meter volblad
verzinkt, wanden geheel van polycarbonaatglas. Bank
met rugleuning van hardhout, ACHTER DE BANK EXTRA
PLANK VOOR OPBERGEN VAN TASSEN.
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(Licentiehouder voor Nederland)
Met dit systeem blazen wij onder hoge druk de vervuilde laag zand uit de mat en voeren
dit af, daarna vullen we de mat aan met nieuw zand. Het veld is dan niet alleen speelklaar,
maar u verlengt er ook de levensjaren van de mat mee.

HET BEAVER-SYSTEEM

VOOR NA

DIEP REINIGEN VAN KUNSTGRAS SPORTVELDEN
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Vastzetten jeugd- en minidoelen

4101 Start pakket voor één doel      

basis pakket, compleet met gereedschap om
één doel vast te zetten

V
O

ET
B
A

L5. het doel staat vast.

6. de beschermingsdop
wordt over de buis/boor
geschoven

3. grondboor door
de buis.

1. funderingsplaat,
metaal volblad 
verzinkt.

2. achterligger
wordt met beugel op
de funderingsplaat
vast gezet.

4. met de slinger
wordt de boor de
grond ingedraaid.

4102 Vervolgpakket voor één doel   

4103 Safety pakket                       

10 extra beschermdoppen

Het systeem is zo ontwikkeld
dat beschadiging van de
grasmat tot een minimum
beperkt is. Vastzetten van
voetbaldoelen is nog nooit zo
eenvoudig geweest.
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7011 P-model voetbaldoelen  

Geplaatst in kokers, 
prijs per stel.

7002 P-model voetbaldoelen  

P-model doelen, volbad verzinkt en
voorzien van witte coating, geplaatst
op fundatieblokken, prijs per stel.

alle voetbaldoelen zijn vervaardigd uit buis Ø110
mm. Het gehele doel is volbad verzinkt en daarna
voorzien van een slagvaste witte poedercoating.
Alle doelen met officiële KNVB afmetingen.

7001 Vaste voetbaldoelen

vaste achtersteunen geplaatst op 
fundatieblokken, prijs per stel.

7004 Verplaatsbare voetbaldoelen

verplaatsbaar voetbaldoel, volbad 
verzinkt en voorzien van witte coating,
prijs per stel.

7003 Aluminium voetbaldoelen P-model 

P-model doelen, volbad verzinkt en voor-
zien van witte coating, prijs per stel.

Stalen doelen sterker dan aluminium, drie jaar garantie op de constructie
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7008 Doelnetbeugel         

opklapbare netbeugel voor voet-
baldoelen, verzinkt, per stel.

7006 Voetbaldoelnetten    

Enkalon no. 10, 3mm, per stel. 

7007 Voetbaldoelnetten    

polytheen, 3 mm. wit, per stel.
7074 Doelhaken             

compleet, per stuk.

3174 Voetbaldoelnetten   

polytheen 4 mm, per stel.

7073 Voetbal doelen met vrijhangend net 

Doelmond geplaatst in kokers, 
net bevestiging achterzijde aan twee
aparte staanders.

3178 Voetbaldoelnetten 7073  

Polytheen 4mm, per stel

doelnetten ook in clubkleur, 
prijs op aanvraag.
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7010 Jeugddoelnetten     

5 x 2 meter, enkalon no. 10 wit,
per stel.

3175 Jeugddoelnetten      

5 x 2 meter, polytheen 3 mm.,
groen, per stel.

7012 Minidoelen 3x2 m. 

afmeting 3 x 2 meter, mat. buis Ø70
mm. Geheel verzinkt daarna voorzien
van slagvaste witte coating, per stel.

7013 Minidoelnetten     

3 x 2 meter, polypropyleen,
groen 6 mm., per stel.

7009 Jeugddoelen

afmeting 5 x 2 meter, voorzien van netbe-
vestiging, mat. buis Ø70 mm. 
De doelen kunnen eventueel vastgezet
worden, verzinkt en daarna voorzien van
een witte coating, per stel.

7014 Minidoelnetten       

3 x 2 meter polytheen, 
3 mm., per stel.

Doelnetten ook in clubkleuren
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7777 4v4 doelen 3x1 m.  

afmeting 3 x 1 meter, verzinkt, 
buis Ø 70 mm., per stel.

7778 4v4 doelnetten       

polytheen 3 mm., per stel.

4506 Keystone sleepnet  

90 x 120 cm., gegalvaniseerd staal,
voor het slepen van pas bezande vel-
den en verharde kunstgrasvelden.

7028 Wagen met 5 dummy’s 

compleet, per stuk.

7029 5 Dummy’s 

Set van 5 dummy's, kunnen met
stalen punten in het veld gezet 
worden.
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7036 Antivandalendoel 1,5x0,75  

afm. 1,50 x 0,75 meter, doelmond koker
40 spijlen rond 27 mm., prijs per doel. 

7030 Antivandalendoel 3x2 

afm. 3 x 2 meter, doelmond koker 50
spijlen rond 27 mm., prijs per doel. 

7037 Antivandalendoel 1,5x1  

afm. 1,50 x 1 meter, doelmond rond 22
mm., spijlen rond 16 mm., prijs per doel. 

28

7070 Minihockeytrainingsdoel 

metalen doeltje, 1 x 1,2 meter, com-
pleet verzinkt, aangelaste netbevesti-
ging, incl. net, per stel.

7076 Doelnetten voor 7070  

2.5 mm, polytheen kleur groen, 
per stel.

7017 Trainingsdoelnetten      

1,20 x 1 meter polytheen, maaswijdte
10 cm., per stel.

7031 Trapvelddoel               

type “Hilversum”, doelmond 4 x 2
meter, materiaal Ø70 mm., beide
staanders met fundatieplaten, 1 meter
diep in de grond, zonder doelhaken of
achtersteunen, per stel.
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7020 Hoekvlagstok Swinging  

wit gecoat aluminium met RVS-veer
op maaiveld hoogte met verzinkte
grondkoker.

7066 Hoekvlagstok met stalen punt   

hoekvlag stok voor natuurgrasvelden,
per stuk.

7032 Set kunststofhoekvlagstokken

stevige kunststof hoekvlagstok, met rub-
beren eindstuk om vering mogelijk te
maken, per set van 4 stuks.

7033 Hesjes                    

junior en senior, per stuk.

7022 Grensrechtervlag     

met stok.

7021 Hoekvlaggen           

hoekvlaggen in één kleur, per stuk 

7021S  Hoekvlaggen         

hoekvlaggen in clubkleuren, per
stuk prijs vanaf.
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7024 Kalkwagen voor natte kalk  

voor natte kalkvulling, geheel verzinkt,
lijnbreedte 10 cm., bakinhoud 25 liter.

7023 Kalkwagen voor droge kalk 

voor droge kalkvulling, lijnbreedte 
12 cm., bakinhoud 55 liter.

7801 Line Boy 4W

machine uitgerust met hand-op-pomp-
tank van 10 liter.

7805 Sure-Line          

belijningsvloeistof in cans van 11 kg.

7025 Borstel                   

voor droge kalkwagen 12cm.

7024 Line Boy Easy             

markerings machine uitgerust met 
pomp en accu, acculader,  20 liter tank.

7806 Sure-Line Excellent      

belijningsvloeistof in cans van 12 kg,
bevat meer vaste stoffen, ideaal voor
kaalgespeelde velden.7083 Plifix set van 25    

belijning slechts 1 keer uitzetten en dan
de hoekpunten markeren met Plifix
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7807 Sure-Line Pigment   

pigment: in kleuren: rood, blauw, groen 
en geel.

7034 Pion                         

28 cm. hoog, per stuk.

7035 Dribbel kegels         

compleet 40 stuks, per set.

7804 Lijn fix           

gras groei vertrager, per doos met 6 
flacons van 100 ml. 

7802  Line Mate      

hulpmiddel voor uitzetten van veld, 
2 x 350 meter touw.
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7018 Type AIII                 

afm. 5 x 20 meter. Materiaal: staanders
Ø110 mm., bovenbuis 1,25”, al het ijzerwerk
verzinkt, uitvoering met net m.w. 12 cm.,
palen incl. fundatieplaten, ook in andere
afmetingen leverbaar.

3171 Afschermnetten per m2

te gebruiken aan ballenvangers
achter sportdoelen, ter afscher-
ming van ruiten in sporthallen, als
gordijn voor een open bergruimte
in sport- en tennishallen, rondom
afgewerkt met band of pees, lood-
koord aan de onderzijde, elke
gewenste maaswijdte en afmeting.

IJzersterk en weerbestendig !
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7018 Type AII

afm. 5 x 18 meter. Materiaal: staanders
I.N.P.8, boven-, midden- en onderbuis
1,25” en 2 spandraden, gaas geplastifi-
ceerd, m.w. 50 mm., no.11, uitvoering 
met schoren, incl. fundatie, al het 
ijzerwerk volbad verzinkt, ook lever-
baar in andere afmetingen.

3171S Stalen ballenvangernetten per m2

stalen ballenvangernetten net
zo sterk als staafmatten maar
de stalen netten geven geen
geluidsoverlast, maaswijdte 13
cm, rvs kabel van 3 mm en
rondom afgewerkt met 5 mm
rvs kabel.
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7046 Basketring

losse ring verzinkt, oranje coating, per stuk.

7045 Basketbalnetten

5 mm polypropyleen per stel.

7048 Basketbalnetten van staal 

stalen netten, per stel.

7047 Basketbalborden

losse borden, glasfiber, afm. 1,20 x 1,80
meter, per stuk. 

BASKETBAL

7043 Basketbalpalen

off. afm., glasfiber borden, buis
Ø11 cm., incl. ankers en fundatie-
plaat, al het ijzerwerk volbad ver-
zinkt, incl. net, per stuk.

7044 Minibasketbalpalen

voor basischolen e.d.
Glasfiber bord 1,20 x 0,90 meter.
Ring lager dan bij 7043. 
Per stuk.



35 B
A

D
M

IN
TO

Nk.

7041 Badmintonnet        

wedstrijdnet, zwart nylon.

7040 Badminton palen

palen geleverd met grondkokers,
verzinkte uitvoering.

7042 Scheidrechterstoel

aluminium scheidsrechterstoel, 
met draaibare zitting.

BADMINTON

HANDBAL

7051 Handbaldoelen      

aluminium koker 80x80.
Rood of zwart geblokt, per stel.

7052 Handbaldoelnetten

5mm polypropyleen, kleur groen,
per stel.

7053 Handbaldoelnetten   

2,5 mm nylon, kleur wit, per stel.

7054 Handbaldoelnetten   

4,5 mm polyethyleen, kleur groen,
per stel.  
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7055 Thuisplaat

wit rubber.

7056 Werpplaat

wit rubber.

7057 Pennen

voor het vastzetten van thuis- en 
werpplaat.

7058 Honken                 

4506 Keystone sleepmat  

90 x 120 cm., galvaniseerd staal, voor
het slepen van pas bezande velden en
voor het onderhoud van looppaden en
werpheuvel.

HONKBAL

wit kunststof, per stuk.
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7100 Korfbalpalen

afm. 3 of 3,5 meter, grondplaat met
pennen voor buitengebruik, per stel.

7102 Korfbalpalen

afm. 3 of 3,5 meter, met grondkoker,
per stel.

7103 Belijningslint

voor veld 60x30 meter.

7112 Beachvolleybalnet  

rondom fluor rose band van 8 cm.

7110 Volleybalpalen

compleet geleverd met grondkokers, 
net op 3 hoogten verstelbaar, b.v. voor
badminton, al het ijzerwerk volbad ver-
zinkt, incl. kokers.

7111 Volleybalnet

voorzien van spanstokken in de zijban-
den, kleur zwart, per stuk.

7042 Scheidsrechterstoel

aluminium, zitting draaibaar.

7104 Grondpennen          

u-model voor bevestiging belijnings-
lint, per stuk.

7106 Haspel                    

voor het opnemen van de lijnen,
per stuk.

7107 Korfbalmanden        

kunststof mand, per stuk.

KORFBAL

VOLLEYBAL
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7115 Originele Engelse Listerbank

massief teakhout, bestand tegen alle
weersomstandigheden, prijs op aanvraag.

7116 Sportveldenbank

volbad verzinkt frame, hardhouten
zitting, lengte 2 meter.

7117 Bank met leuning

verzinkt frame, hardhouten leuning 
en zitting.

7118 Litouwse bank

robuuste uitvoering, Siberisch hard-
houten bank, 40 mm. dikke planken.

8001 Kunststofbank

witte kunststofbank, gemakkelijk te
plaatsen.

8002 Parkbank

hardhouten planken gemonteerd op 2
betonnen staanders, staanders komen
half in de grond.
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4005 Tennisbal afvalbak   

afvalbak in de vorm van een 
tennisbal, diameter 50 cm. 
leverbaar in geel, oranje en groen.

4006 Golfbal afvalbak    

afvalbak in de vorm van een witte
golfbal, diameter 50 cm. 

4003 Staander voor afvalbak 

paal voor afvalbak.

4002 Afvalbakken               

paal- of wandbevestiging, 
inhoud 50 ltr. oranje of groene bak.

Peukenpaal

voor een schoon terras, peukenpaal,
in diverse kleuren, brandveilig
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7124 Klappaal                

stevige stalen klappaal zonder slot,
90 cm. hoog, neergeklapt 14 cm.,
wit gepoedercoat, voorzien van 
reflecterende rode band.

7121 Fietsenrek model 11A

reklengte 3 meter, voorwielen h.o.h. 30 cm.,
aantal plaatsen 10, rekken koppelbaar.

3189 Slagboom

handbediend, lengte 3 meter.
Aluminium boom 115 x 81 mm., is
afsluitbaar met hangslot. 
Per stuk, excl. plaatsen.
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3188 Tourniquet 

metaal volbad verzinkt, coaten tegen
meerprijs.

3087 Toegangssysteem mechanisch

mechanisch systeem in een slagvaste metalen
kast van 2,5 mm. dik staal, geen electriciteit
nodig, niet storingsgevoelig, in een poort van
1,25 meter breed en 2 meter hoog.

3088 Toegangssysteem electronisch

electrisch systeem, werkt op 12V, dus
veilig; voeding via een adapter of met
batterijen; makkelijk te bedienen, prijs
op aanvraag

beide systemen kunnen
in alle poorten.

De metalen kasten 
worden in de poorten

gelast en volbad 
verzinkt. De systemen

zijn dus onderhoudsarm.
Informatie en prijs op

aanvraag.
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3186 Kiwisluis                   

verhinderd de doorgang van fietsers maar
is wel toegankelijk voor kinderwagens en
rolstoelen
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ALLE SOORTEN EN TYPES HEKWERK UIT EIGEN FABRIEK,
SPECIALE DOORVOERKOPPEN, AANGELASTE BOVENBUIS EN
GAASBEVESTIGINGEN.

EEN UBINK HEK IS EEN PASSEND HEK 




