
Pannakooi Ibiza - 40x20mtr
Artikelcode: 15107

Product beschrijving Bestektekst

De uitstraling van de Ibiza nodigt iedereen uit tot een semi-professi-
oneel potje voetbal. De Ibiza zal het middelpunt worden, waar diverse 
sport activiteiten plaats zullen vinden. Naast voetbal is de pannakooi 
o.a. geschikt voor basketbal, panna knock-out en tennis. Jong en oud 
zal zich geen moment vervelen. De kooi is zo opgebouwd, dat u zelf de 
afmetingen en kleuren van het materiaal kunt samenstellen. Hierdoor 
krijgt u een kooi passend bij elke omgeving. De ondergrond is geheel 
naar eigen keuze in te vullen. Aanbevolen wordt kunstgras, dit is 
onderhoudsvriendelijk en spel bevorderend. Tevens is de pannakooi 
geluidsarm, vandalisme en weersbestendig. Hierdoor kan het prima 
geplaatst worden op openbare speelruimtes zonder toezicht. De panna-
kooi Ibiza is uitermate geschikt voor recreatiebedrijven, onderwijsin-
stellingen en sportverenigingen. 

Twentepoort Oost 61-25   •   7609RG Almelo   •   T: +31(0)650616108   •   E: e.schorn@er-sportprojecten.nl   •   KvK: 67203159

 5 jaar garantie

  Levertijd 10 - 12 weken mits niet voorradig

 Eigen montage en service ploeg

 Nederlandse productie

 Onderhoudscontract mogelijk

 Na productlevenscyclus is het product te recyclen

• Volledig uit verzinkte stalen kokers opgebouwde pannakooi.
• 20x40mtr (afmeting is variabel)
• 2Hoogte lange zijde 1mtr, hoogte korte zijde 3mtr
• Lange zijde is geschikt als “hufterproof” tennisnet
• Staalverzinkte frames volledig uitgevoerd in 50x50x2mm verzinkt 
staal
• Constructie bestaande uit boarding (staalverzinkte roosters) en de 
ballenvanger (dubbelstaafmat)
• Open structuur met 4 openingen
• Voorzien van 2 straatsportdoelen 3x2mtr met baskets, volledig 
gelast en staalverzinkt uitgevoerd
• Straatsportdoelen voorzien van spijlen rond 22x1,5mm staal verzinkt
• De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen 
restwaarde, het product terugnemen en recyclen
• Voorzien van 1 instapzijde.
• 3 jaar garantie op de constructie.
• Voldoet aan NEN-15312 antivandalen producten
• Optie tot poedercoating

Technische tekeningAanvullende info: 

* Coating in RAL kleur tegen meerprijs

* Levering kunstgras in verschillende uitvoeringen tegen meerprijs

* Levering montage en vervoer tegen meerprijs

* Afwijkende afmetingen op aanvraag.

* Bij exclusief montage is ook montagemateriaal exclusief


