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Hieronder vindt u informatie over onze sportkooien, en wel in het bijzonder het 
type ‘Panna’. De typenaam is een verwijzing naar het soort voetbal waar deze 
kooi bij uitstek geschikt voor is: pannavoetbal. Bij deze populaire vorm van 
straatvoetbal is het de opzet om de tegenstander door de benen te spelen, wat 
een ‘panna’ wordt genoemd.  
 
Bekijk hieronder alle specificaties van deze sportkooi. 

Type ‘Panna ’  

De pannakooi is veel kleiner 
dan reguliere sportkooien en is 
hierdoor bijzonder geschikt 
voor straatvoetbal waarbij het 
draait om korte en snelle ac-
ties. In deze kooi kunnen de 
spelers al hun tricks demon-
streren. En door de geringe 
afmetingen is deze voorziening 
ook goed toe te passen op een 
terrein met beperkte ruimte. 
 
Naast de rechthoekige uitvoe-
ring kunnen we de kooi ook als 
een achthoek maken, waardoor 
spelers de bal via de acht wan-
den kunnen spelen om de te-
genstander te slim af te zijn. 

De kooi beschikt over kleine 
laag doeltjes die ideaal zijn 
voor een voetbalspel met wei-
nig spelers. Door een opening 
in de omheining kunnen spelers 
het speelveld betreden.  
 
Deze pannakooi is qua con-
structie gebaseerd op onze 
sportkooi type Budget. Het 
heeft een scherpe prijsstelling 
en is bovendien snel te leveren 
en te plaatsen. 
Kortom: Tegen geringe kosten 
enorm veel sportplezier! 
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De sportkooi-omheining be-
staat uit staanders van stevig 
buisprofiel Ø 60 mm, die in de 
grond aangestort zijn met be-
ton. Aan deze staanders wor-
den dubbelstaafs draadmatten 
bevestigd met speciale klem-
beugels. 
  
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! 


