
Speedsoccer Court - Sandwich element
Artikelcode: 10001

Product beschrijving Bestektekst

Het Speedsoccer Court type sandwich element is een duurzaam, 
exclusief en hoogwaardig afgewerkte indoor en outdoor voetbalveld, 
met afmetingen van 30x15 meter, geschikt voor 5 tegen 5 voetbalwed-
strijden. Het unieke aan speedsoccer is dat het veld erg compact is en 
de bal altijd in het spel blijft door de 1mtr hoge boarding voorzien van 
netten tot aan het plafond. Door deze lay-out van het veld, krijgt men 
vele individuele acties, snel voetbal en dit maakt het spel erg intensief. 
Wisselen gebeurt d.m.v. een geïntegreerde deur in het doel dat zelf 
sluitend is, zodat snel wisselen mogelijk is. Tevens is de deur in het 
doel de toegang naar het Speedsoccer Court. Het Speedsoccer Court 
is geschikt voor intensief gebruik door o.a. leisurebedrijven, sportver-
enigingen en gemeentes.
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 5 jaar garantie, per jaar te verlengen

  Levertijd 8 - 10 weken mits niet voorradig

 Eigen montage en service ploeg

 Nederlandse productie

 Onderhoudscontract mogelijk

 Na productlevenscyclus is het product te recyclen

 Deuren in zijwand tegen meerprijs

•  Speedsoccer Court afmeting 30x15mtr  
(- Afmeting op wens mogelijk)

•  Totale hoogte kooi maximaal 6mtr
•  Hoogte boarding 1mtr
•  Boarding is een speciaal door ER-Sportprojecten ontwikkeld sand-

wichpaneel van 60mm dik, welke aan beide zijden voorzien is van RAL 
9010 gecoate staalplaat. Andere kleuren op aanvraag

•  De sandwichpanelen zijn vlak uitgevoerd met een kopse kant afwer-
king, waardoor er geen scherpe randen zijn

•  Boarding zit ingeklemd tussen solide stalen staanders, een alumini-
um onder- en bovenligger. De bovenligger is voorzien van haakloze 
netbevestiging

•  Zijkanten en dak van de kooi, volledig dicht met netten
•  Boven de boarding 1mtr net maas 45, 3mm PP, boven de eerste meter 

de overige hoogte uitgevoerd in maas 120, 4mm PP
• Daknet uit maas 130, 2,5mm PE
•  Degelijke verbinding tussenstaanders boarding met  

ondergrond d.m.v. voetplaat en ankers
• Doel 4x2mtr (-Andere afmetingen mogelijk)
•  Toegang standaard geïntegreerd in doelen, naar wens kunnen toe-

gangsdeuren ook in de hoek van het veld geplaatst worden
•  Voor de netten dient de staalcontructie van het gebouw waarin de 

kooi geplaatst wordt gebruikt te worden

Technische tekeningAanvullende info: 

* Levering Ledlamp “stadion look” tegen meerprijs

* Levering kunstgras in verschillende uitvoeringen tegen meerprijs

* Levering montage en vervoer tegen meerprijs

* Afwijkende afmetingen op aanvraag.

* Afwijkende kleuren op aanvraag.


