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Hieronder vindt u informatie over onze sportkooien, en wel in het bijzonder het 
type ‘Budget’. Deze versie is zeer gunstig geprijsd en bovendien snel te leveren 
en te plaatsen. Het is bij uitstek geschikt voor hetgeen het ontworpen is: het 
bieden van veel sportplezier. Met deze voorziening komt er een echte ontmoe-
tingsplek in de buurt om lekker actief bezig te zijn. 
 
Bekijk hieronder alle specificaties van deze sportkooi 

Type ‘Budget ’  

Sportkooien zijn een uitste-
kende plaats voor sportief ple-
zier voor jong en oud. Het is 
een zeer populaire sportvoor-
ziening in woonwijken, bij 
scholen en op openbare pleinen. 
 
Deze sportkooi is enorm multi-
functioneel en veelzijdig.  
 
De doeltjes zullen natuurlijk 
vooral gebruikt worden voor 
het spelen van voetbal, maar 
ze lenen zich net zo goed voor 
een potje hockey of handbal.  
En met de basketbalvoorzie-
ningen boven de doelen kunnen 
basketballiefhebbers ook veel 
plezier hebben in de kooi. 

In het midden van de kooi kan 
in beide lengtezijden een voor-
ziening aangebracht worden 
waar een net tussen kan wor-
den gespannen (op verschillen-
de hoogtes). Hierdoor is de 
kooi ook nog geschikt voor vol-
leybal, badminton of tennis. 
Kortom, iedereen kan zich 
hierin vermaken! 
 
Voor de toegang tot de kooi 
kan gekozen worden uit een 
gewone opening of een afsluit-
bare toegangsdeur. 
 
Ook kunnen we een nylonnet 
spannen boven de kooi, zodat 
geen bal meer de kooi uit kan. 
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De sportkooi-omheining be-
staat uit staanders van stevig 
buisprofiel Ø 60 of Ø 89 mm 
(afhankelijk van de hoogte), 
die in de grond aangestort zijn 
met beton. Aan deze staanders 
worden dubbelstaafs draad-
matten bevestigd met speciale 
klembeugels. 
  
De gehele kooi wordt ther-
misch verzinkt om het tegen 
corrosie te beschermen en is 
verkrijgbaar in de standaard 
kleuren groen, zwart of antra-
ciet. Tegen meerprijs is ook 
een kleurcoating in elk ander 
gewenste kleur mogelijk. 

De sportkooi wordt geheel 
naar wens geproduceerd. U be-
paald zelf de afmetingen, 
hoogte(s) en de plaats van de 
openingen. Bovendien kunt u 
ook zelf bepalen of u wel of 
niet bepaalde opties wenst te 
hebben. 
 
Bovendien kunnen we zorgdra-
gen voor het aanleggen van de 
ondergrond voor de sportkooi, 
zoals een tegelbestrating of 
kunstgras. Tot slot kunnen we 
ook de gehele terreininrichting 
rondom de kooi verzorgen, zo-
als bankjes, tafels, afvalbak-
ken of extra hekwerken. 

Informeer ook 
naar de ande-
re sportkooien 
en welke mo-
gelijkheden er 
nog meer zijn! 


