
Multispeelveld Granada - 25x15mtr met doel en basket
Artikelcode: 11509

Product beschrijving Bestektekst

De Granada is een duurzame en exclusieve multiveld. De Granada zal 
het middelpunt worden, waar diverse sportactiviteiten plaats zullen 
vinden. Naast voetbal is de Granada o.a. geschikt voor basketbal, 
volleybal en panna knock-out. Het multiveld is zo opgebouwd, dat u 
zelf de afmetingen en kleuren van het materiaal kunt samenstellen. De 
ondergrond is geheel naar eigen keuze in te vullen. Het multiveld is ge-
luidsarm en weersbestendig. Hierdoor kan het prima geplaatst worden 
op openbare speelruimtes zonder toezicht. Daarnaast is de multifunc-
tionele kooi uitermate geschikt voor recreatiebedrijven, onderwijsin-
stellingen, sport- en speeltuinverenigingen. Het straatsportdoel met 
basket is geschikt voor zeer intensief gebruik.
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 5 jaar garantie

  Levertijd 8 - 10 weken mits niet voorradig

 Eigen montage en service ploeg

 Nederlandse productie

 Onderhoudscontract mogelijk

 Na productlevenscyclus is het product te recyclen

• Frame volledig uitgevoerd in 50x50x2mm verzinkt staal. - Lengte en 
breedte variabel.
• Boarding uitgevoerd in roosters.
• Boarding: L exact = afhankelijk van het persrooster H=950mm. 
• 2x instap toegang tot de kooi: H=50cm.
• Afmeting doelen korte zijde 3 opties: 3x2m, 2x1m, 1,5x0,4m. 
• Afmeting doelen lange zijde 2 opties: 1x0,95m of 1,5x0,95m.
• Volledig uit staal gelast en thermisch verzinkt.
• Voorpand uitgevoerd in koker 60x60x2mm of 40x40x2mm
• Voorzien van volledig doorgelaste spijlen van Ø22mm.
• Voorzien van solide verstevigings-as over de spijlen van Ø10mm.
• Basketbalbord 1,8x1,05mtr - 10mm 
• incl. ring met stalen netje. 
• Basket H= 3050mm.
• Kokerprofiel staander basket: 100x100mm.
• voldoet aan NEN-EN 15312

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


