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UW PARTNER ౦ ALS HET GAAT OM ;

Alle sportveldinrichtingsmaterialen
Wij werken met een uitgebreid assortiment waarbij kwaliteit, maar zeker ook prijs zeer
belangrijk is, om u in alle wensen tegemoet te komen. Wij kunnen u adviseren en
begeleiden zodat u tot een juiste beslissing komt.
Snelle levering
Grotendeels leveren wij uit voorraad, wat inhoudt dat de door u bestelde producten
snel op locatie geleverd kunnen worden.
Montageteam
Al onze inrichtingsmaterialen kunnen uiteraard ook door ons gemonteerd worden.
Wij hebben een vast montageteam die de producten snel en vakkundig voor u
kunnen monteren en plaatsen.
Heeft u vragen voor ons montageteam of heeft u vragen over actuele tarieven,
bel ons gerust voor meer informatie.
Webshop
Al onze producten zijn te bekijken en te bestellen op onze webshop:
www.pluimensports.nl
Ook hebben wij diverse montagefilms deze kunt u bekijken op ons YouTube kanaal.

Pluim & Sports B.V.
Postbus 66
5420 AB Gemert
T +31 (0)492—35 91 11
E info@pluimensports.nl
I www.pluimensports.nl

Leveringscondities: Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen zijn wij genoodzaakt door te berekenen. Levertijd nader overeen te
komen. Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum, reclameringen binnen 8 dagen na ontvangst goederen.
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VOETBAL ౦ VOETBALDOELEN, VAST SR
De afmetingen van de senioren doelen zijn 7,32 x 2,44 meter met aan de achterzijde een glijgoot
waarin / aan het net vast gemaakt kan worden. Dit kan op diverse manieren; kunststof netplaatjes,
gelaste nethaken of ingefreesde nethaken. Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes.
Om het doorbuigen van de bovenlat te voorkomen en een goede verbinding te krijgen tussen bovenlat en
staander is het profiel aan de binnenzijde zwaar geprofileerd. De vaste doelen worden standaard geleverd
met een witte coating, grondpotten (circa 50 cm) met vuilopvang, deksels, bevestigingmaterialen en spieën,
exclusief grondraam en doelnetten.
De doelen zijn leverbaar in diverse profielmaten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm.
Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen
naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

Doel met vrije netophanging (kooi-model)
VB01.05 Ø 118,5 mm
VB01.06 100-120 mm

P-Model Doel
VB01.01 Ø 118,5 mm
VB01.02 100-120 mm

De afmetingen van de senioren doelen zijn 7,32 x 2,44 meter
met aan de achterzijde een glijgoot waarin/aan het net vast
gemaakt kan worden. Netbevestiging is d.m.v. ingefreesde
nethaken. Dit doel wordt geleverd in een ovaal profiel
100-120 mm. Om het doorbuigen van de bovenlat te
voorkomen en een goede verbinding te krijgen tussen
bovenlat en staander is het profiel aan de binnenzijde
zwaar geprofileerd.
De doelen worden standaard geleverd met doorgelaste
hoekverbindingen, witte coating, grondpotten (circa 50 cm)
met vuilopvang, deksels, bevestigingsmaterialen en spieën,
exclusief grondraam en doelnetten.
VB01.04 Doel met netstang

Dit traploos verstelbare en opklapbare grondraam is te gebruiken voor al onze vaste seniorendoelen.
Afmeting 7,32 x 1,50 tot 2,20 meter.
VB02.07 Grondraam t.b.v. P-model en kooi-model doelen
VB02.20 Grondraam t.b.v. doel met netstang
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VOETBAL ౦ VERPLAATSBARE DOELEN SR
VB01.12 Sr. Verplaatsbaar volledig gelast doel
Verplaatsbaar senior doel, volledig gelast,
inclusief draagbeugels.
Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep.
Door toepassing van het grote bodemraam is dit doel
bruikbaar op diverse soorten velden. Leverantie incl.
kunststof netplaatjes, excl. grondverankering.
Dit doel is leverbaar in diverse profielmaten:
Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm
Dit doel is ook leverbaar met andere typen
netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen
naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

VB01.12

Sr. Verplaatsbaar doel,
bouwpakket Ø118,5 mm
Verplaatsbaar senior doel, P-model doel met schoren.
Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep, geanodiseerd.
Door toepassing van het grote bodemraam is dit doel
bruikbaar op diverse soorten velden. Leverantie incl.
kunststof netplaatjes, excl. grondverankering.
Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging,
waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9
voor de mogelijkheden.

VB01.07/08

VB01.07 Uitvoering geanodiseerd
VB01.08 Uitvoering wit gecoat

Sr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket Ø118,5mm
Verplaatsbaar senior doel, met grote netbeugels
Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep, geanodiseerd.
Leverantie incl. kunststof netplaatjes,
excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met
andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag
verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

VB01.10 Uitvoering met bodemraam 80 x 40 mm
VB01.11 Uitvoering met bodemraam 80 x 80 mm
VB01.10/11
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VOETBAL ౦ VOETBALDOELEN, VAST JR
Wegdraaibaar jeugddoel, 5 x 2 meter, leverbaar in diverse profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel
100-120 mm. Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes. Hoekverbindingen zijn
volledig gelast en inwendig versterkt. Het doel kan zijdelings worden weggeklapt en worden beveiligd tegen
onbevoegd gebruik.
De verstelbare draaiarmen zijn voorzien van wielen zodat het doel gemakkelijk naar links of rechts verrijdbaar
is, deze hebben een verstelling van 3,5 tot 4,5 meter. Standaard wordt dit doel geleverd met een opklapbare
verlaagde grondbeugel die voorzien is van extra zware hoeken. Deze beugel past in de draaiarmen wat voor
extra stabiliteit zorgt. De doelen worden geleverd exclusief doelnetten, inclusief grondpotten en draaipalen,
uitvoering standaard in brut aluminium. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor
wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

Wegdraaibaar jeugddoel
VB01.28 Ø 118,5 mm
VB01.29 100-120 mm

P-model doel JR
P-model doel vervaardigd uit een aluminium profiel, de doelen
worden als een bouwpakket geleverd. Standaard levering; wit
gecoat, grondpotten (circa 50 cm) met vuilopvang, deksels,
bevestigingmaterialen, kunststof netplaatjes en spieën, exclusief
doelnetten en grondraam. Standaard wordt het doel geleverd in
een vierkant profiel 80 x 80 mm, profiel Ø 80 mm is ook
mogelijk. Deze doelen zijn tegen een meerprijs ook leverbaar
in andere profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120
mm. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging,
waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor
de mogelijkheden.
VB01.19 Uitvoering 5 x 2 meter
VB01.20 Uitvoering 3 x 2 meter

VB02.08 Opklapbaar grondraam, jeugddoelen
Afmeting 5 x 1,50 tot 2 meter
-6-

VOETBAL ౦ VERPLAATSBARE DOELEN JR
VB01.18 Jr. Verplaatsbaar volledig gelast doel
Verplaatsbaar junior doel, volledig gelast, brut aluminium Afm. 5 x 2 meter, 1,50 meter diep, het doel
weegt circa 56 KG. Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering. Dit doel wordt
standaard geleverd in een vierkant profiel 80 x 80 mm echter is deze ook leverbaar tegen een meerprijs
in andere profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm. Dit doel is ook leverbaar met andere
typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.
Verplaatsbare junior doelen, volledig gelast zijn ook leverbaar
in diverse recreanten modellen, profiel 80 x 80 mm:
VB01.15 Afm. 5 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium
VB01.16 Afm. 4 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium
VB01.17 Afm. 3 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium
De recreanten uitvoeringen wegen circa 38 KG.

Jr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket 80 x 80 mm
Verplaatsbaar junior doel, R-model doel.
Afm. 5 x 2 meter, diepte onderkant doel 1,20 meter,
geanodiseerd. Leverantie incl. kunststof netplaatjes,
excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met
andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag
verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.
VB01.21 Uitvoering 5 x 2 meter

Jr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket 80 x 80 mm
Verplaatsbaar junior doel, met grote netbeugels.
Afm. 5 x 2 meter, 1,25 meter diep, geanodiseerd,
vierkant profiel 80 x 80 mm, achterlat 80 x 40 mm.
Leverantie incl. kunststof netplaatjes,
excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met
andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag
verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.
VB01.23 Uitvoering 5 x 2 meter
VB01.24 Uitvoering 3 x 2 meter
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VOETBAL ౦ MINIDOELEN
Minidoel met inklapbare netbeugels, bouwpakket
Minidoel met volledig gelast doelkader, voorzien van volledig inklapbare netbeugels Ø 30 mm. Doel wordt
standaard geleverd met kunststof netplaatjes, incl. net. Verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm en Ø 80 mm.
TM03.01 Afm. 2,5 x 1 meter
TM03.02 Afm. 1,80 x 1,20 meter
TM03.16 Afm. 1,20 x 0,80 meter
TM03.05 Afm. 3 x 1 meter, kleur geel (alleen verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm)

TM03.01

TM03.05

TM03.02 /16

Minidoel volledig gelast
Minidoel volledig gelast, voorzien van netbeugels Ø 30 mm. Doel wordt standaard geleverd
met kunststof netplaatjes, incl. net. Verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm en Ø 80 mm.
TM03.18 Afm. 3 x 1 meter
TM03.17 Afm. 1,80 x 1,20 meter
TM03.03 Afm. 1,20 x 0,80 meter

Minidoel, volledig gelast, staal
TM03.04 Afm. 1,50 x 0,75 meter thermisch verzinkt.

Minidoel, volledig gelast, staal
TM03.19 Afm. 1,50 x 0,75 meter, geel gecoat.
TM03.20 Afm. 1,50 x 0,75 meter, geel gecoat met wielen.
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VOETBAL ౦ VOETBALDOELACCESSOIRES
Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes, de doelen zijn tegen een toeslag ook
uit te voeren met ingefreesde nethaken of gelaste nethaken. Deze mogelijkheden zijn zowel voor volledig
gelaste doelen als voor bouwpakketten mogelijk. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden.
VB02.01 Kunststof nethaken.
Nethaak type 1 en 5 zijn t.b.v. doelen met een sleuf van 8 mm.
Nethaak type 2, 3, 4 en 6 zijn t.b.v. doelen met een sleuf van 11 mm.

1

2
Type
netplaatje H

3
Type
netplaatje

VB02.03
Ingefreesde nethaken met
sluitlijst. Mogelijk in ovale
doelprofielen.

4
Type
dubbel

5
Type
Omega kort

VB02.03
Ingefreesde nethaken type C.
Mogelijk in ronde
en vierkante doelprofielen.

6
Type
Omega lang

VB02.02
Gelaste nethaken. Mogelijk in
diverse profielen.

Veiligheidsgrondankers voor verplaatsbare doelen
VB02.04 Voor doelen met een bodemraam van Ø 118,5 mm of
ovaal profiel 100-120 mm.
VB02.05 Voor doelen met een bodemraam van 80 x 40 mm.
VB02.06 Voor doelen met een bodemraam van Ø 80 of 80 x 80 mm.
VB02.17 Gewichtstank t.b.v. verplaatsbare doelen
voor doelen met een bodemraam van
Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm.

Transportinrichting doelen
Voor het eenvoudig verplaatsen van vrijstaande doelen.
VB02.10 Een set bestaande uit 2 aluminium stangen met op
elk 2 zwenkwielen en 2 bevestigingsbeugels.
VB02.11 Bestaande uit een aluminium stang met 2 bokwielen en klembeugels.
Transportwielen
VB02.12 Voor doelen met een bodemraam
profiel Ø 118,5 mm.
VB02.13 Voor doelen met een bodemraam
profiel 80 x 80 mm.
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Type
Omega wit

VOETBAL ౦ VOETBALDOELACCESSOIRES
Grondbeugels zijn traploos verstelbaar en te gebruiken voor onze vaste
doelen. De diepte is instelbaar 1,50 meter tot 2,20 meter. De grondbeugel
maakt het gebruik van grondpennen overbodig en is eenvoudig omhoog
te klappen zodat er gemakkelijk onderhoud gepleegd kan worden zonder
het net of de machine te beschadigen.
VB02.07 Opklapbaar grondraam t.b.v. senioren P-model en
kooi-model doelen
VB02.08 Opklapbaar grondraam t.b.v. jeugddoelen, max. diepte 2 meter
VB02.20 Opklapbaar grondraam t.b.v. seniorendoel met netstang

VB02.15 Spanpalen t.b.v. doel vrije netophanging (losse set),
incl.grondpotten.

VB02.09 Verkleiningslat
Verkleiningslat t.b.v. seniorendoel, uitvoering wit. Eenvoudig te plaatsen
en te verwijderen. Deze lat biedt de mogelijkheid tot 7,32 x 2 meter.

VB02.14 Tilklem
Tilklem voor eenvoudig verwijderen van voetbaldoelen uit de
grondkokers. De doelen moeten vervaardigd zijn uit profiel Ø118,5 mm.
De kunststof bekleding zorgt ervoor dat het oppervlak
niet kan beschadigen.

VB02.16 P-beugel
Set P-beugels incl. schoor en bevestigingsmateriaal t.b.v.
P-model doelen.

- 10 -

VOETBAL ౦ VOETBALDOELNETTEN
Wij hebben ervoor gekozen om alle doelnetten standaard te leveren in knooploos polypropyleen.
Indien de gewenste afmeting en/of kleur hier niet op de pagina staat vragen wij u contact met ons
op te nemen. Waarschijnlijk zijn wij toch in de gelegenheid de gewenste netten te leveren.

Voetbaldoelnetten t.b.v. senior doelen
VB03.01 P-model doelnet, 3 mm, kleur wit
VB03.02 P-model doelnet, 3 mm, kleur groen
VB03.03 P-model doelnet, 4 mm, kleur wit
VB03.04 P-model doelnet, 4 mm, kleur groen
VB03.05 P-model doelnet, 4 mm, kleur rood-wit
VB03.06 P-model doelnet, 4 mm, kleur blauw-wit
VB03.07 P-model doelnet, 4 mm, kleur groen-wit
VB03.31 P-model doelnet, 5 mm, kleur wit
VB03.11 Vrije netophanging, 4 mm, kleur wit
VB03.12 Vrije netophanging, 4 mm, diverse kleuren (blauw-wit/groen-wit/rood-wit)
VB03.11 Vrije netophanging, 4 mm, kleur wit, hexagonaal
VB03.32 Vrije netophanging, 5 mm, kleur wit
Voetbaldoelnetten t.b.v. junior doelen 5 x 2 meter
VB03.14 P-model doelnet, 3 mm, kleur wit
VB03.15 P-model doelnet, 3 mm, kleur groen
VB03.16 P-model doelnet, 4 mm, kleur wit
VB03.17 P-model doelnet, 4 mm, kleur groen
VB03.18 P-model doelnet, 4 mm, diverse kleuren
VB03.27
VB03.28
VB03.29
VB03.30

Minidoelnet
Minidoelnet
Minidoelnet
Minidoelnet

kleur
kleur
kleur
kleur

wit,
wit,
wit,
wit,

1,80 x 1,20 meter
1,20 x 0,80 meter
2,50 x 1 meter
3 x 1 meter

Ballenvanger netten
Ballenvangernetten worden op maat gemaakt in geknoopt polyethyleen, hieronder staan slechts de
meest voorkomende maten bovendien worden de ballenvangernetten in diverse maaswijdte geleverd:
Tennis/Hockey 40 x 40 mm
Voetbal 100 x 100 mm
VB04.01
VB04.02
VB04.03
VB04.04
VB04.05
VB04.06

Kleur
Kleur
Kleur
Kleur
Kleur
Kleur

zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

15
20
25
30
35
40

x
x
x
x
x
x

5
5
5
5
5
5

meter
meter
meter
meter
meter
meter
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ALGEMEEN ౦ DUG-OUTS

Dug-Outs, type exclusief,
diepte 1 meter, 10 cm overhang

Dug-Outs, type exclusief, schuine voorzijde,
diepte boven 1,20 meter, diepte onder, 0,80 meter

DO01.01
DO01.02
DO01.03
DO01.04

DO01.05
DO01.06
DO01.07
DO01.08

3
4
5
6

meter
meter
meter
meter

breed
breed
breed
breed

3
4
5
6

meter
meter
meter
meter

meter
meter
meter
meter

breed
breed
breed
breed

Dug-Outs, type extra diep, schuine
voorzijde, diepte boven 1,50 meter,
diepte onder 1 meter

Dug-Outs, type extra diep, diepte 1,50 meter
DO01.18
DO01.19
DO01.20
DO01.21

3
4
5
6

breed
breed
breed
breed

DO01.09
DO01.10
DO01.11
DO01.12
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3
4
5
6

meter
meter
meter
meter

breed
breed
breed
breed

ALGEMEEN ౦ DUG-OUTS
De Dug-Outs zijn vervaardigd uit een aluminium profiel 60 x 25 mm volledig gelast. De dug-outs worden
standaard geleverd met slagvaste polycarbonaatplaten van 3 mm dik, geanodiseerd en een hardhouten
zitbank (meranti). De Dug-Outs zijn voorzien van een luchtafvoer welke zich onderin bevindt.
De Dug-Outs zijn voorzien van montagegaten voor bevestiging aan de grond.
De hoogte van de Dug-Out is 2,05 meter de diepte verschilt per type.
Er zijn 4 verschillende typen Dug-Outs.
Extra opties Dug-Outs (prijzen zijn op aanvraag)
DO01.13
DO01.14
DO01.15
DO01.16
DO01.17
DO01.22
DO01.23
DO01.24
DO01.25
DO01.26

Kuipstoelen
Coating in gewenste RAL kleur
4 mm polycarbonaatplaten
5 mm polycarbonaatplaten
6 mm polycarbonaatplaten
Kledinghaken
Borden (Gasten / Thuis)
Zwevende zitbank
Wielen t.b.v. een verplaatsbare Dug-Out
Polycarbonaatplaten getint, 4 mm
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ALGEMEEN ౦ HOEKPALEN
Hoekpalen zijn leverbaar in diverse dikte-afmetingen Ø 30, 40 en 50 mm,
standaard worden ze geleverd met een vlag, kleur geel of oranje.
HP01.02 Hoekpaal, Ø 30 mm, omklapbaar, kleur wit
HP01.03 Hoekpaal, Ø 30 mm, omklapbaar, kleur geel
HP01.04 Hoekpaal, Ø 40 mm, omklapbaar, kleur geel
HP01.05 Hoekpaal, Ø 50 mm, omklapbaar, kleur wit
HP01.06 Hoekpaal, Ø 50 mm, omklapbaar, kleurl geel
HP01.07 Reservevlag voor stang Ø 30 mm (diverse kleuren)
HP01.08 Reservevlag voor stang Ø 40 mm (diverse kleuren)
HP01.09 Reservevlag voor stang Ø 50 mm (diverse kleuren)
HP01.01 Hoekpaal, vast, verkrijgbaar in Ø 30, 40 en 50 mm

HP01.10 Klem t.b.v. vlag in combinatie met een hoekpaal Ø 30 mm
HP01.11 Grondkoker, aluminium Ø 30 mm
HP01.12 Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 30 mm
HP01.13 Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 40 mm
HP01.14 Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 50 mm

ALGEMEEN ౦ GRENSRECHTERVLAGGEN

VB05.01
VB05.02
VB05.04
VB05.05
VB05.06
VB05.07

Grensrechtervlag met softgrip
Reservevlag grensrechtervlag, klein of groot geblokt (los)
Reservevlag grensrechtervlag, effen geel of rood (los)
Klem t.b.v. grensrechtervlag
Schroefdop t.b.v. grensrechtervlag
Grensrechtervlag set bestaande uit 2 vlaggen
met sensor voor scheidsrechter
VB05.08 Reserve-ontvanger met klittenband
VB05.02/ 04

VB05.05

VB05.07

VB05.08
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ALGEMEEN ౦ HOCKEYDOELEN
De hockeydoelen zijn volledig uitgevoerd in aluminium en voldoen aan de FIH-norm. De doelen worden
standaard geleverd met een wit doelframe 50 x 75 mm. De achterplank is samengesteld uit aluminium
profielen met een totale hoogte van 46 cm. Elk doel is voorzien van een bodemverankering.
Ieder hockeydoel wordt geleverd als bouwpakket met kunststof nethaken tenzij anders aangegeven.

HC01.01 Hockeydoel
HC01.02 Hockeydoel met
rubberen bekleding
HC01.03 Hockeydoel met
rubberen bekleding,
transportwielen, volledig gelast

HC01.04 Hockeydoel met rubberen bekleding, vrije netophanging
HC01.07 Hockeydoel met rubberen bekleding, transportwielen,
vrije netophanging, ingefreesde nethaken, volledig gelast

Mini hockeydoel, volledig gelast, inclusief net

HC01.08 1,80 x 1,20 meter
HC01.09 1,20 x 0,80 meter

HC01.05 Transportwielen t.b.v. hockeydoelen

HC01.06 Mini hockeydoel, schot 15 mm dik.
De doelmond is variabel in breedte waardoor veelzijdig inzetbaar.
De trekbeugel en transportwielen maken de verplaatsing
van dit doel zeer eenvoudig.
HC03.01 Inzetschot t.b.v. zaalhockey

ALGEMEEN ౦ HOCKEYDOELNETTEN
HC02.01 Hockeydoelnet, knooploos, 3 mm, kleur wit
HC02.02 Hockeydoelnet, knooploos, 3 mm, kleur groen
HC02.03 Hockeydoelnet, knooploos, 4 mm, kleur wit
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TENNIS ౦ BELIJNING
TN01.01 U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, set voor 1 baan
TN01.02 U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, los 144 cm
TN01.03 U-profiel, losse verbindingsstukken

TN01.01

Geniala spanbelijning
TN01.04 Set voor 1 baan, kleur wit, 5 cm breed
TN01.05 Set voor 1 baan, kleur geel, 5 cm breed
TN01.07 Vervangingslijn, achterlijn, 10,97 meter
TN01.08 Vervangingslijn, lengtelijn, 23,77 meter
TN01.09 Vervangingslijn, servicelijn, 8,20 meter
TN01.10 Vervangingslijn, midden-servicelijn, 12,80 meter

TN01.04

Accessoires Geniala spanbelijning
TN01.06 Spanapparaat
TN01.11 Lijnverbinder
TN01.12 Grondpen
TN01.13 Clip, 5cm (nr.3)
TN01.14 Inslagijzer t.b.v. verankeringsbuis (nr.1)
TN01.15 Verankeringsbuis (nr.2)
TN01.06

TN01.13/14/15
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TN01.13/14/15

TENNIS ౦ NETPALEN
Alle netpalen zijn voorzien van een ingebouwd traploos windwerk en
aluminium kabelschijf. De netkabel wordt aan de netpaal (zonder windwerk)
aan de buitenzijde bevestigd.
TN02.01 Sleenetpalen, aluminium, inclusief netstrekker met winder.
De sleenetpalen staan altijd op de juiste hoogte en hebben spelingsvrije
scharnierpunten waardoor een grote stabiliteit verkregen wordt.
Door de grote voetplaat aan de voorzijde van de slee wordt voorkomen
dat de netpaal scheef getrokken wordt. De palen vragen weinig opbergruimte,
daar deze inklapbaar zijn.

TN02.01

TN02.02

TN02.04

TN02.06

De kokernetpalen zijn gemakkelijk te verwijderen waarna de grondkokers
kunnen worden afgedekt met deksels. Leverantie is exclusief deksels.
TN02.02 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm
TN02.03 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm, groen gecoat
TN02.04 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm
TN02.05 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, groen gecoat
TN02.06 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, zwart gecoat
TN02.07 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm incl. adaptor 60, 75 of 80 mm
TN02.20 Kokernetpalen, aluminium, ovaal profiel 100 x 120 mm
TN02.08 Grondpot, standaard t.b.v. Ø 83 mm, type 1
TN02.09 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 1
TN02.10 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 2,
vlakke inliggende deksel
TN02.11 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 3,
voorzien van inwendige verlaging t.b.v. afdekvloeren
TN02.12 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 4,
vlakke vast inliggende deksel
TN02.15
TN02.16
TN02.17
TN02.18
TN02.19

Sterknop met gebogen draadeind M12 x 150 mm, RVS
Sterknop met draadeind M12 x 150 mm
Sterknop met draadeind M12 x 30 mm, RVS
Oogbout, RVS
T-anker, met RVS draadbus M12

- 17 -

TN02.20

TENNIS ౦ VRIJSTAANDE INSTALLATIES ౦ MINITENNIS
Deze vrijstaande aluminium tennisinstallatie geeft de
mogelijkheid te tennissen waar geen voorzieningen zijn om
tennisnetpalen te plaatsen. De installatie is voorzien van een
ingebouwd traploos windwerk. Door de speciale aluminium
verbindingsbrug tussen de palen is doorbuiging minimaal,
hierdoor kan er een grotere netspanning verkregen worden.
Dit maakt gebruik van contragewichten overbodig, waardoor
deze installatie eenvoudig te verplaatsen blijft.
TN08.01 Vrijstaande tennisinstallatie met
aluminium bovenbrug
TN08.02 Vrijstaande tennisinstallatie met
aluminium bovenbrug en transportwielen

TN08.01

TN08.02

TN08.03 Tennis netpalen, transportabel

TN08.04 Netadjuster gewicht t.b.v.
net bij netpalen transportabel

TN08.05 Multifunctionele vrijstaande palen t.b.v. tennis, volleybalpalen,
badminton enz. Deze palen zijn overal inzetbaar zowel binnen als buiten
waar geen bodemverankeringaanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van circa
125 KG per stuk wordt er een grote stabiliteit verkregen. De 250 cm lange
aluminium palen zijn uitgerust met een schuifrail, netspaninrichting en nethaken,
welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten
zoals; tennis, volleybal, badminton, voetvolley enz.

TN06.03 Kindertennis, 600 x 80 cm,
incl. net
TN06.04 Kindertennis, 600 x 80 cm,
incl. net, verrolbaar

TN06.07 Sleenetpalen t.b.v. kindertennis
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TENNIS ౦ SCOREBORDEN
TN07.01
TN07.02
TN07.03
TN07.04
TN07.05
TN07.06
TN07.07
TN07.08
TN07.09
TN07.10
TN07.11
TN07.12
TN07.13
TN07.14
TN07.15

Scorebord (los)
Scorebord (los), inclusief beschermrand
Scorebord, stoelbevestiging
Scorebord, stoelbevestiging inclusief beschermrand
Scorebord, netpaalbevestiging
Scorebord, netpaalbevestiging inclusief beschermrand
Scorebord op verzwaarde voet
Scorebord op verzwaarde voet inclusief beschermrand
Beschermrand t.b.v. scorebord
Netpaalbevestiging t.b.v. scorebord
Verzwaarde voet t.b.v. scorebord
Ophangbuis t.b.v. scorebord (los)
Scorebordklepjes, kleur geel
Scorebordklepjes, kleur rood
Klikjes t.b.v. scorebord
TN07.01

TN07.03

TN07.13/14/15

TN07.06

TN07.16
TN07.17
TN07.18
TN07.19

M-Score scorebord (los)
Statief t.b.v. M-Score
Netpaalbevestiging t.b.v. M-Score
TN07.16
Netpaalbevestiging S-bocht t.b.v. M-Score,
ook geschikt voor stoelbevestiging
TN07.21 M-Score scorebordballetjes, kleur geel
TN07.22 M-Score scorebordballetjes, kleur rood
TN07.23 Set-Score t.b.v. M-score

TN07.21/22

TN07.19

TN07.19
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TN07.17

TN07.18

TENNIS ౦ TENNISNETTEN ౦ AFSCHERMNETTEN
TN09.01 Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur zwart
TN09.02 Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur groen
TN09.03 Tennisnet knooploos, 4 mm, kleur zwart
TN09.05 Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur zwart
TN09.06 Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur groen
TN09.07 Tennisnet t.b.v. mini tennis
TN09.08 Bovenband nylon, 12 cm breed
TN09.09 Adjusterband, nylon, 2 schuifgespen/musquetonhaken
TN09.10 Adjusterband, nylon, 2 ogen
TN09.11 Adjusterband, nylon, 3 ogen

TN09.03

TN09.05
TN09.12 Inslaganker t.b.v. adjusterband
TN09.13 Inslagpen t.b.v. inslaganker
TN09.14 Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, gegalvaniseerd
TN09.15 Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, koper
TN09.16 Grondhaak t.b.v. adjusterband, inzinkbaar met deksel
TN09.17 Staalkabel, 13,6 meter lang, geplastificeerd, 5 mm
TN09.18 Staalkabel, 13,6 meter lang, gegalvaniseerd, 4 mm
TN09.12/13

Afschermnetten
Afschermnetten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en
kleuren, hieronder een aantal standaard afmetingen.
Indien u een andere afmeting nodig heeft vernemen wij dit
graag zodat wij een passende offerte kunnen maken.
TN10.01
TN10.02
TN10.03
TN10.04
TN10.05
TN10.06
TN10.07
TN10.08

Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,
Afschermnet,

kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur

groen, 20 x 2,5 meter
groen, 20 x 3 meter
wit, 20 x 2,5 meter
wit, 20 x 3 meter
groen, 40 x 2,5 meter
groen, 40 x 3 meter
wit, 40 x 2,5 meter
wit, 40 x 3 meter
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TENNIS ౦ WINDSCHERMDOEKEN
Windschermdoeken hebben een driedubbele functie. Naast het breken van de wind en het verbeteren
van de zichtbaarheid van de bal, zijn ze uitermate geschikt voor sponsoring wat de club ten goede komt.
Een groot vlak om te bedrukken met tekst en/of logo’s. Dat biedt heel veel mogelijkheden.
De windschermdoeken zijn weer- en UV-bestendig, wat inhoudt dat u verzekerd bent van
een windschermdoek dat jarenlang zijn kleur behoudt. Pluim & Sports B.V. heeft een eigen drukkerij
waar ervaren ontwerpers de mooiste doeken kunnen ontwerpen. Bedrukte doeken worden binnen
10 werkdagen na goedkeuring van de drukproef geleverd. De standaard windschermdoeken in de
afmetingen 12.00 x 2.00 meter en 18.00 x 2.00 meter in de kleuren donker- en lichtgroen hebben wij
altijd op voorraad. Alle andere afmeting kunnen wij leveren, maar de levertijd bedraagt dan 2 weken.
Neem voor vragen contact met ons op 0492 – 35 91 11.

TN11.01 Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur lichtgroen
TN11.02 Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur donkergroen
TN11.03 Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur lichtgroen
TN11.04 Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur donkergroen
TN11.05 Bedrukt, diverse afmetingen en kleuren
TN11.06 Diverse afmetingen en kleuren
TN11.07 Simplexhaken, 60 mm, verpakt per 60 stuks

TN11.01/2/3/4/5

TN11.06 Leverbaar in diverse kleuren
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TENNIS ౦ SCHEIDSRECHTERSTOELEN
De scheidsrechterstoelen zijn uitgevoerd in blank aluminium, zijn inklapbaar en vragen weinig opslagruimte.
De zitting en rug zijn bekleed met rood kunststof.
Zithoogte 1,86 meter inclusief stabiliteitsbalken.
TN03.02 Scheidsrechterstoel, bouwpakket
TN03.03 Scheidsrechterstoel, voorgemonteerd
TN03.04 Stabiliteitsbalken t.b.v. scheidsrechterstoel TN03.02/03

Deze scheidsrechterstoel is uitgevoerd met een brede basis van circa 82 cm,
schrijftafel, rubbervoeten t.b.v. vloerbescherming en plateau.
TN03.01 Scheidsrechterstoel met kuipzitting voor een beter zitcomfort

TENNIS ౦ ZITBANKEN
Zitbank met rechte rugleuning, kunststof
TN05.01 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.02 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.03 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.04 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

Zitbank met gebogen rugleuning, kunststof
TN05.05 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.06 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.07 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.08 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

Zitbank zonder rugleuning, kunststof
TN05.09 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit
TN05.10 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen
TN05.11 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit
TN05.12 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen

TN05.13 Zitbank zonder rugleuning, hardhouten zitbank met
aluminium onderstel, zitoppervlakte 2 x 0,24 meter, stapelbaar.
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HANDBAL ౦ HANDBALDOELEN
Onze handbaldoelen, afmeting 3 x 2 meter zijn vervaardigd uit een
aluminium profiel 80 x 80 mm met afgeronde hoeken, standaard kleur
rood/wit (andere kleuren zoals blauw/wit, rood/brut aluminium zijn
ook mogelijk op aanvraag). Aan de achterzijde van het doel is een
glijgoot voor montage van de nethaken en netbeugels. Deze
netbeugels en onderlat zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde stalen
buis van 33 mm. De vaste doelen worden geleverd met grondkokers
en deksel. Voor de bevestiging van vrijstaande doelen kan gebruik
gemaakt worden van vloerbeugels in combinatie met een T-anker of
vloerplaat. De doelen zijn tevens bruikbaar voor zaalvoetbal
en zaalhockey.

HB01.01
HB01.01
HB01.02
HB01.03
HB01.04
HB01.05
HB01.09
HB01.10

HB01.07

Handbaldoel vrijstaand met vaste netbeugels
Handbaldoel vrijstaand met
inklapbare netbeugels
Handbaldoel vaststaand met vaste
netbeugels
Handbaldoel vaststaand met
inklapbare netbeugels
Mini handbaldoel vrijstaand met
inklapbare netbeugels 1,6 x 2 meter
Handbaldoel vaststaand, volledig
gelast brut-rood
Handbaldoel verplaatsbaar, vaste
bodemraam, volledig gelast

HB01.08

HB01.06 Verkleiningslat
HB01.07 Vloerbevestiging t.b.v. harde bodems
HB01.08 Vloerplaat
HB01.06

HANDBAL ౦ HANDBALDOELNETTEN
Onze handbaldoelnetten worden standaard in knooploos, polypropyleen geleverd.
Afmetingen doelnet 3 x 2 meter, boven 0,80 meter, onder 1 meter diep
HB02.01
HB02.02
HB02.03
HB02.04
HB02.07
HB02.08

Handbaldoelnet,
Handbaldoelnet,
Handbaldoelnet,
Handbaldoelnet,
Handbaldoelnet,
Handbaldoelnet,

3
4
3
4
5
5

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

kleur
kleur
kleur
kleur
kleur
kleur

groen
groen
wit
wit
groen, maas 45 (zaalvoetbal)
wit, maas 45 (zaalvoetbal)
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KORFBAL ౦ KORFBALPALEN/MANDEN
De korfbalpalen zijn voorzien van inwendige
versterkingen en montage verloopstuk. Deze
geanodiseerde aluminium paal heeft een
diameter van Ø 76 cm. Levering van de
korfbalpalen is exclusief voetplaat, deksel en mand.

Aluminium korfbalpalen goedgekeurd door het
KNKV. Aan de bovenzijde is een verloopstuk
aangebracht voor de kunststof korfbalmand of
voor de rotanmand met opzetstuk. Onderzijde
van de paal is voorzien van een conische ring
voor het spelingsvrij opstellen van de paal,
incl. rubberafdichting en een borgsleuf tegen
verdraaien. Levering van de korfbalpalen is
exclusief grondpot, deksel en mand.

Korfbalpalen geschikt voor voetplaat
KB01.11 Korfbalpaal, senior, 3,5 meter
KB01.12 Korfbalpaal, junior, 3 meter
KB01.13 Korfbalpaal, junior, 2,5 meter

Korfbalpalen geschikt voor grondpot
KB01.01 Korfbalpaal, senior, 3,5 meter
KB01.02 Korfbalpaal, junior, 3 meter
KB01.03 Korfbalpaal, junior, 2,5 meter

KB01.08

KB01.01/02/03

KB01.11/12/13

KB01.09

Grondpot t.b.v. korfbalpaal
De grondpotten zijn voorzien van een nastelinrichting, zodat de mand altijd de juiste
richting in wijst. De grondpot is voorzien van verzwaarde kop om optrekken te
voorkomen, waardoor de zandafdichting gewaarborgd is.

KB01.07

KB01.05 Grondpot t.b.v. korfbalpaal, circa 1,2 meter, incl. deksel
KB01.06 Grondpot t.b.v. korfbalpaal, circa 40 cm, excl.deksel
KB01.07 Deksel t.b.v. grondpot
KB01.08 Voetplaat, staal Ø 60 cm
KB01.09 Voetplaat, staal met rubber
KB01.10 Transportwagen t.b.v. voetplaat
KB02.01 Kunststof korfbalmand, KNKV goedgekeurd
KB02.01
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VOLLEYBAL ౦ VOLLEYBALPALEN EN TOEBEHOREN
Aluminium volleybalpalen zijn onderhoudsvrij, traploos verstelbaar op
iedere gewenste hoogte. Uitgevoerd in een aluminium profiel
80 x 80 mm. De palen worden geleverd met spaninrichting,
standaard grondkokers en deksels.
Er zijn 2 type volleybalpalen; windwerk en spanschuiven
VY01.01 Volleybalpalen met windwerk
VY01.05 Multirail t.b.v. volleybalpalen met windwerk, dit om ook
tennis en badmintonnetten te kunnen gebruiken in
deze palen.
VY01.02 Volleybalpalen met spanschuiven
VY01.03 Middenpaal t.b.v. volleybalpalen

VY01.01 /02
Volleybalpalen in verrolbare uitvoering zijn overal inzetbaar waar geen
bodemverankering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van
circa 125 KG per paal wordt een grote stabiliteit verkregen. De palen
zijn voorzien van een schuifrail, net spaninrichting en nethaken welke
traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor diverse
sporten zoals, volleybal, badminton, tennis voetvolley etc.
VY01.04 Volleybalpalen verrolbaar

VY01.04
VY02.01 Volleybal scorebord, tafelmodel

VY03.03
VY03.04
VY03.05
VY03.06
VY03.07
VY03.08

Volleybalnet met stokken, polyethyleen, 2,6 mm, kleur zwart
Volleybalnet NEVOBO, polyethyleen, 3 mm, kleur zwart
Volleybalnet type internationaal, polyethyleen, 3 mm, kleur zwart
PVC Antennehouder. 6 cm breed, kleur wit
Antenne, volglas, rood- wit
Nylon snelspanner, kleur zwart

Beachvolleybal
Een set bestaande uit palen met verbindingsstukken,
4 spanbanden 25 mm beachvolleybalnet 9,5 x 1 meter met
fluoriserend zoomband kleur geel, speelveldmarkering 50 mm breed
kleur blauw 9 x 18 meter verstelbaar 8 x 16 meter en 4 strandharingen.
VY06.01 Beachvolleybal set
VY06.02 Beachvolleybalnet, polyethyleen, kleur geel,
FIVB goedgekeurd.
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BADMINTON ౦ BADMINTONPALEN EN TOEBEHOREN
De badmintonpalen zijn robuust uitgevoerd, vervaardigd uit een aluminium profiel 80 x 80 mm en voorzien van
afgeronde hoeken. Deze geanodiseerde palen zijn voorzien van spanschuiven voor het snel afspannen van het net.
Levering incl. grondkokers en deksels.
Badmintonpalen in verrolbare uitvoering zijn overal
inzetbaar waar geen bodemverankering aanwezig is.
BT01.01 Badmintonpalen
BT01.02 Badmintonpalen, transportabel
BT02.01 Badmintonnet, nylon met band en
nylon spanlijn

BT01.01

BT01.02

BASKETBAL ౦ BASKETBALPALEN EN TOEBEHOREN
De basketbalpalen zijn uitneembaar. Daar het bord aan de paal draaibaar is wordt het bord na het plaatsen in de
juiste stand geborgd. Door deze constructie zijn de palen eenvoudig te plaatsen.
Leverantie inclusief deksel en grondpotten, exclusief bord en ring.
BB01.01
BB01.02
BB01.03
BB02.01

Basketbalpalen, recreatie uitvoering
Basketbalpalen met voorsteek van 1,65 meter
Basketbalpalen met voorsteek van 2,25 meter
Basketbalbord, watervast verlijmt,
1,05 x 1,80 meter
BB02.02 Basketbalbord, watervast verlijmt,
0,90 x 1,20 meter
BB03.01 Basketbalring, wedstrijduitvoering,
zwaar oranje, incl. net
BB04.02 Basketbalnet, nylon, 4,5 mm, 40 cm lang,
kleur wit
BB01.02/03

BB01.01
BB02.01/02

BB01.04

BB01.05

De verrolbare installatie met voorsteek is eenvoudig te
transporteren door 2 zwenkwielen voor en 2 bokwielen
achter. De bovenconstructie kan eenvoudig ingeklapt
worden. De zijkant bestaat uit gelaste constructies, welke
aan elkaar verbonden worden d.m.v. dwarsverbindingen.
Als contragewicht worden 8 betonbanden gebruikt met
een totaalgewicht van circa 200 KG. Voor de betonbanden
is een bak met deksel aangebracht.
Leverantie; gedemonteerd met oversteek 1,65 meter,
exclusief gewichten, bord, ring en net.
BB01.04 Verrolbare basketbalinstallatie met voorsteek
BB01.05 Verrolbare basketbalinstallatie,
recreatie uitvoering
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AMERICAN FOOTBALL ౦ RUGBY ౦ DOELEN
Aluminium American Football doelen zijn uitgevoerd in aluminium profielen met
schroefverbindingen. Uprights met een aluminium profiel Ø 60 mm, breedte
upright is 5,64 meter, maximale hoogte 9,9 meter, hoogte dwarslat 3,05 meter.
De grondpotten zijn uitgerust met spaninrichting, met deksel.

AF01.01 American Football doel

Aluminium rugbydoelen zijn uitgevoerd in aluminium profiel
Ø 118,5 mm volgens internationale afmetingen en richtlijnen.
Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Leverantie incl.
geschroefde verbindingslat, grondpotten (insteek 80 cm),
spieën en deksels.
RB01.01 Rugbydoel 6,5 x 5,6 meter
RB01.02 Rugbydoel 8 x 5,6 meter
RB01.03 Rugbydoel 11 x 5,6 meter

MIDGETGOLF ౦ MIDGETGOLF TOEBEHOREN
MG01.01
MG02.01
MG02.02
MG03.01
MG03.02

Adventure golfbal, kleur rood
Midgetgolfstick, volwassen, T-voet, 95 cm hoog
Midgetgolfstick, junior, T-voet, 75 cm hoog
Schrijfkaarthouder, zacht materiaal, diverse kleuren
Schrijfkaarthouder, hard materiaal, kleur zwart

MG02.01/02

MG01.01

MG03.01
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INRICHTING ౦ ANTI VANDALEN ATTRIBUTEN
Voor openbare sportaccommodaties zijn er anti vandalen sportattributen voor de
buitensport. Deze attributen zijn toegankelijk voor jong en oud. Vraag ons naar de vele mogelijkheden,
u vraagt wij ontwerpen! Hieronder een greep uit ons assortiment.
AV01.01
AV02.01
AV02.02
AV02.03
AV02.04
AV03.01
AV03.02

Anti
Anti
Anti
Anti
Anti
Anti
Anti

AV03.01/02

vandalisme
vandalisme
vandalisme
vandalisme
vandalisme
vandalisme
vandalisme

tennisnet
voetbaldoel met spijlen, 3 x 2 meter
voetbaldoel met spijlen, 3 x 1 meter
voetbaldoel met spijlen, 2 x 1 meter
basketball opzetstuk geschikt voor anti vandalisme doel, incl. doel
korfbalpaal, incl. mand, 3,5 meter geanodiseerd
korfbalmand, brut aluminium

AV02.01/02/03

AV02.04

Rechthoekig modulair stalen pannaveld. De lage kant maakt het veld zeer
toegankelijk voor de “kleinere” spelers, terwijl de bogen boven het doel
ervoor zorgen dat de bal minder snel uit het speelveld raakt. De kooi is
verzinkt en vervolgens voorzien van een poedercoating, kleur naar wens.
Levering exclusief chemische ankers voor plaatsing op asfalt of beton.
AV05.01 Pannaveld, rechthoekig 4 x 6 meter
AV05.02 Pannaveld, rechthoekig 5 x 7 meter
AV05.03 Pannaveld, rechthoekig 7 x 11 meter

Volbad verzinkt stalen speldoel,
vervaardigd uit ronde buizen en een
gebogen doelframe voor een
verhoogde veiligheid. Dit doel wordt
vastgezet op 4 bevestigingspunten.
Levering exclusief montagebouten.
Tegen meerprijs ook leverbaar in
andere kleuren.
AV05.04 Stalen speldoelen 1,50 x 0,75 x 0,75 meter

Vervaardigd van aluminium kokerprofiel 82 x 57 mm met afgeronde
hoeken voor meer veiligheid. Dit doel is voorzien van
5 bevestigingspunten voor op de vloer.
AV05.05 Aluminium minidoel, 1,20 x 0,80 meter
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AV01.01

ATLETIEK ౦ ATLETIEK TOEBEHOREN
In aluminium uitgevoerde wedstrijdhorden met een geblokt houten springlat. De horde is eenvoudig in
hoogte te verstellen naar alle voorgschreven hoogtes. Tevens zitten er schuifbare contragewichten voor
instelling van de juiste kantelkracht, KNAU goedgekeurd.
AT01.01 Horden, wedstrijduitvoering

AT01.02 Transportwagen t.b.v. circa 40 horden

AT01.01

AT01.02

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een
hoogte van 7 meter oplopend tot 10 meter. De aluminium palen zijn
uit een speciaal profiel afmeting 98 x 142 mm, met een wanddikte
van 3 x 8 mm en zijn inwendig geprofileerd. De palen worden geplaatst
in speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig
omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van een
speciale wagen voor de verplaatsing en borging hiervan. Aan de
onderzijde zijn nethouders aangebracht t.b.v. bevestiging voor de
netten aan de onderzijde, hierdoor zijn zandzakken overbodig.
Alles geheel conform de IAAF-norm.
AT01.03 Combikooi 7 tot 10 meter, incl. deur
AT01.07 Net t.b.v. combikooi 7 tot 10 meter
AT01.08 Hijsraam t.b.v. combikooi 7 tot 10 meter

Deze aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een
hoogte van 5,5 meter. De aluminium palen zijn uit een speciaal profiel
afmeting 98 x 142 mm, met een wanddikte van 3 x 8 mm en zijn
inwendig geprofileerd. De palen worden geplaatst in speciale
grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig omhoog trekken
van het net. De draaideuren zijn voorzien van een speciale wagen
voor de verplaatsing en borging hiervan. Aan de onderzijde zijn
nethouders aangebracht t.b.v. bevestiging voor de netten aan de
onderzijde, hierdoor zijn zandzakken overbodig.
Alles geheel conform de IAAF-norm.
AT01.04 Beschermkooi 5,5 meter, incl. deur
AT01.07 Net t.b.v. beschermkooi 5,5 meter
AT01.08 Hijsraam t.b.v. beschermkooi
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TRAININGSMATERIALEN ౦ DIVERSE SPORTEN
Deze trainingsmaterialen zorgen voor een creatieve, effectieve en afwisselende training. Ze dragen zorg voor
het verbeteren van het uithoudingsvermogen, een stijging van het loop– en sprintvermogen, het verhogen
van de sprongkracht, het opbouwen van snelheid, beweegelijkheid en behendigheid en verbetering van de
balbehandeling. De hieronder aangeboden trainingsmaterialen zijn voor diverse sporten te gebruiken.

TM01.01 Slalomstang jeugd, 0,60 meter, kleur blauw
TM01.02 Slalomstang jeugd, 0,60 meter, kleur rood

TM01.03 Slalomstang senior, 1,60 meter,
kleur neon rood
TM01.04 Slalomstang senior, 1,60 meter,
kleur neon geel
TM01.01/02

TM01.03/04

TM01.05 Trainingshorden set van 6 stuks, 15 cm hoog
TM01.06 Trainingshorden set van 6 stuks, 30 cm hoog
TM01.07 Coördinatieringen Ø 60 mm, kleur geel
TM01.08 Coördinatieringen Ø 60 mm, kleur rood
TM01.10 Trainingsbogen set van 4 stuks, 50 x 38 cm
TM01.11 Conditieladder, 6 x 0,50 meter, 12 treden, incl. draagtas

TM01.05/06

TM01.07/08

Markerings– en trainingskegel,
hoogte 40 cm
TM01.12 Kleur rood
TM01.13 Kleur geel

TM01.11

TM01.10

Markerings– en trainingskegel,
hoogte 28 cm
TM01.15 Kleur rood
TM01.16 Kleur geel
TM01.17 Kleur blauw

Markerings– en trainingskegel,
hoogte 40 cm met openingen t.b.v. hindernisstang
TM01.18 Kleur rood
TM01.19 Kleur geel
TM01.20 Kleur blauw
Markeringshoedjes, set van 24 stuks kleur rood en geel
TM01.21 Hoogte 5,5 cm, Ø 20 cm
TM01.22 Hoogte 15 cm, Ø 28 cm met openingen t.b.v.
hindernisstangen
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TM01.20/21

TRAININGSMATERIALEN ౦ DIVERSE SPORTEN
TM01.23
TM01.24
TM01.25
TM01.26
TM01.27
TM01.28

Veelzijdige trainingshulpset
Koppeling t.b.v. trainingshulpset
Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur geel
Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur rood
Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur blauw
Voet t.b.v. trainingshulpset met opening voor
het vullen Ø 20
TM01.29 Voetgewicht t.b.v. stang
TM01.30 Transporttas t.b.v. trainingshulpset 1,80 x 0,25 meter
TM01.23

TM01.30
TM01.24

TM01.25/26/27

TM01.29

TRAININGSMATERIALEN ౦ HANDBAL
TM04.01 Oefenwand t.b.v. handbaldoel

TRAININGSMATERIALEN ౦ TACTIEKBORDEN
TC01.01 Tactiekbord voetbal, alleen te beschrijven met krijt,
set inclusief magneten 100 x 95 cm, exclusief krijt
TC01.02 Set magneten t.b.v. TC01.01
TC01.03 Tactiekbord voetbal, set inclusief magneten en cleaner 90 x 60 cm
TC01.06 Tactiekbord handbal, set inclusief magneten en cleaner 90 x 60 cm

TC01.03/06

TC01.02

TC01.01
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TRAININGSMATERIALEN ౦ VOETBAL
TM03.06 Oefenmuur met gele dummies, gemaakt van hoge kwaliteit kunststof met 2 stalen pinnen met
flexibele scharnieren. Deze scharnieren zorgen ervoor dat de dummies verend zijn wanneer de bal deze
raakt. Ook voor slalom is het fijn dat ze verend zijn.
TM03.07 Trolleywagen t.b.v. dummies (max.5)

TM03.07
TM03.08
TM03.09
TM03.10
TM03.11
TM03.12

TM03.06

TM03.06

Trainingsbeugel 60 x 120 cm
Trainingsstok, 1,50 meter
Tchouckbalframe (voetbaltrainer)
Net t.b.v. tchouckbalframe
Tchouckbal elastieken, set

TM03.10

De installatie om de kopbaltechniek van de spelers
te verhogen. Deze installatie heeft de volgende
kenmerken; spelingsvrije opstelling, eenvoudig te
monteren, geanodiseerde uitvoering, insteekdiepte
50 cm, traploos en onafhankelijk verstelbare
balhoogte. Leverantie incl. grondpot en deksel.
TM03.13 1-armige kopbaloefeninstallatie,
hoog 4,5 m, armbreedte 1,65 m
TM03.14 2-armige kopbaloefeninstallatie,
hoog 4,5 m, armbreedte 1,65 m
TM03.15 2-armige kopbaloefeninstallatie,
hoog 6 m, armbreedte 2,5 m

TM03.13

Draagnetten voor voetballen, leverbaar in diverse maten. Indien het
draagnet met de hoeveelheid ballen er niet bijstaat kunnen wij deze
waarschijnlijk wel leveren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
TM01.31 Draagnet t.b.v. 3 ballen
TM01.32 Draagnet t.b.v. 6 ballen
TM01.33 Draagnet t.b.v. 12 ballen

- 32 -

TM03.14/15

INRICHTING SPORTPARK ౦ VLAGGENMASTEN
Diverse masthouders kunnen wij leveren die geschikt zijn voor montage in de grond.
Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden omtrent deze masthouders,
banieren vlaggenmasten, hieronder een overzicht van de diverse typen masthouders;

IS06.01 Masthouder type D, grondbuis
Aluminium grondbuis, lengte 1 meter, mastvoet geschikt voor
montage van zowel cilindrische als conische masten t/m een
lengte van 9 meter. Mastlengte –1 meter boven maaiveld.

IS06.02 Masthouder type HF, kantelvoet
Gegalvaniseerde stalen kantelbare voet geschikt voor montage van zowel
cilindrische als conische masten t/m een lengte van 15 meter.
De mastlengte blijft behouden. Mastvoet kantelbaar d.m.v.
scharnier/kantelpalen. Mastvoet is ook (na)stelbaar bij verzakken
van de grond.

IS06.03 Masthouder type A, mastblok
Gegalvaniseerde stalen mastblok geschikt voor montage van zowel
cilindrische als conische masten t/m een lengte van 15 meter.
Mastvoet bestaande uit een mast– en ankergedeelte.
De mastlengte blijft behouden.
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INRICHTING ౦ SPORTPARK ౦ TENNISPARK
TN04.01
TN04.02
TN04.03
TN04.04
TN04.05
TN04.07
TN04.08
TN04.09
TN04.10
TN04.11
TN04.12
TN04.13
TN04.14
TN04.15

Enkelspelpaaltjes met voet, aluminium
Afschermnet ondersteuning
Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 1 t/m 9
Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 10 t/m 20
Baanbordje met tekst, 20 x 30 cm
Baanbordje met tekst, 35 x 45 cm
Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, l-vorm
Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, U-vorm
Materiaalhaak voor montage op gaas hekwerk
Gravelcontainer, 700 kg/550 liter
Gravelcontainer, 1200 kg/700 liter
Gravelcontainer, 1500 kg/1100 liter
Gravelcontainer, 2200 kg/1500 liter
Prullenbak, tennisbaluitvoering

TN04.08/09/10

TN04.15

IS01.02

IS01.01

TN04.05

TN04.03

TN04.05

TN04.01

IS01.03

IS01.01 Schoonlooprooster, thermisch verzinkt, diverse afmetingen
IS01.02 Schoonloopmat, diverse afmetingen, kleur zwart, tevens ook mogelijk
om te leveren met logo, vraag naar de mogelijkheden
IS01.03 Schoenenveger standaard
IS01.04 Schoenenveger deluxe
IS01.06 Schoenenveger deluxe met handvat

IS01.05 Prullenbak, kleur groen of geel,
breedte 393 mm, diepte 250 mm,
hoogte 650 mm, capaciteit 50 liter

IS01.04
IS01.06

IS01.05
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ONDERHOUD ౦ DIVERSEN
OH01.01 PliFix markeerpluimpjes, doos van 25 stuks incl. inslagkoker
OH01.02 Reserve inslagkoker t.b.v. PliFix markeerpluimen
OH01.03 Sleepbezem, driehoeksplateau 1,50 meter
OH01.14 Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 50 x 10 cm
OH01.04 Sleepbezem, driehoeksplateau 1,75 meter
OH01.05 Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 150 x 15 cm
OH01.06 Rubberhark, 50 cm breed, incl. steel
OH01.07 Rubberhark, 70 cm breed, incl. steel
OH01.08 Rubberringmat, los, 1,50 x 1 meter
OH01.09 Rubberringmat compleet enkel, 1,50 x 1 meter
OH01.10 Rubberringmat compleet dubbel, 2 x 1,50 meter
OH01.13 Kruiwagen, 80 liter, op rubber wielen

OH01.03/04

OH01.08/09/10

OH01.06/07

OH01.01

OH01.13

OH01.11 Biomix Atm vitaal, can 20 liter
Milieuvriendelijk reinigingsproduct voor verwijderen van alle vervuiling en
aanslag van atmosferische oorsprong voor alle buitenoppervlakken.
Biomix® ATM aanbrengen en doe verder niets, de enzymen en de natuur
doen het werk voor u. Wanneer men de natuur zijn werk laat doen
(regen en wind) en afhankelijk van de graad en aard van de verontreiniging
wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.

ONDERHOUD ౦ VOETBAL
OH05.03 Kalkwagen t.b.v. natte kalk
OH05.05 Natte kalk, jerrycan van 12kg
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ONDERHOUD ౦ TENNISBANEN
OH02.01
OH02.02
OH02.03
OH02.04
OH01.17
OH02.05
OH01.15
OH01.16

Baanbezem gravel, 2 meter, incl. blokbezems (rood) en trekbeugel
Baanbezem all-weather, 2 meter, incl. blokbezems (geel) en trekbeugel
Bezemgarnituur D-greep, 1,50 meter breed, incl. blokbezems
Bezemgarnituur D-greep, 2,70 meter breed, incl. bezems
Reserveborstel 1,35 meter, kleur rood geschikt voor OH02.04
Bezemgarnituur met trekbeugel, 2,70 meter, incl. bezems
Combibezem, 1,50 meter breed
Combibezem, 2 meter breed

OH01.15/16

OH02.03

OH02.02

OH02.01

OH02.06 Blokbezem, kleur rood (gravel)
OH02.07 Blokbezem, kleur geel (kunstgras)
OH01.14 Blokbezem, kleur groen
(kunstgras en SmashCourt)
OH02.08 Trekbeugel

OH02.04/05

OH02.09 Staaldraadbezem, small, 2 meter breed
OH02.10 Vulling voor staaldraadbezem
OH02.09/10

OH02.18
OH02.11
OH02.12
OH02.13
OH02.14
OH02.15
OH02.16
OH02.17
OH02.18
OH02.19
OH02.20

OH02.11/12/17 OH02.13
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Lijnenveger arenga, incl. steel
Lijnenveger kunststof, incl. steel
Lijnenveger arenga kantelbaar, incl. steel
Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga
Losse borstel t.b.v. lijnenveger kunststof
Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga kantelbaar
Houten steel t.b.v. lijnenveger
Lijnenveger met roterend tandwielmechanisme
Reserve kunststof klepjes (set van 16 stuks)
Reserve ring voor roterende lijnenveger

ONDERHOUD ౦ TENNISBANEN
OH02.21
OH02.22
OH02.23
OH02.24
OH02.25
OH02.26
OH02.27
OH02.28
OH02.29
OH02.30
OH02.31
OH02.32
OH02.33
OH02.34
OH02.35
OH02.36
OH02.37
OH02.38

Gravelschop, aluminium, 380 x 380 mm, incl. steel
Houten schuimer, incl. steel
Schuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
Harkschuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
Aluminium hark voorzien van omkeerbaar en
verwisselbare stalen tanden
Lijnenstamper, special verend
Egaliseerapparaat, excl. steel
Sponsbrood 84 x 15 x 12 cm
Sponsplaat
Waterzuigwals, compleet
Reserve droogtrommel t.b.v. OH03.30
Reserve spons voor droogtrommel (125 x 62 cm)
Speciale lijm voor het lijmen van de reservespons
Rubber trekker, incl. steel
Rollerdweil compleet
Reserve rollerdweil
Courtfix
Handwals tweedelig, 90 cm breed

OH02.21

OH02.23

OH02.35

OH02.38

OH02.24

OH02.30

ONDERHOUD ౦ SPROEI-INSTALLATIES
OH03.01
OH03.02
OH03.03
OH03.04
OH03.05
OH03.06
OH03.07
OH03.08
OH03.09
OH03.10
OH03.11
OH03.12

Waaierbroes
Waaierbroes met afsluitkraan
Rubberringen voor broes
Breedbroes met knijpkraan
Broes
Sproeistandaard
Sprinkler
GK Koppeling messing binnendraad 1”
GK Koppeling messing buitendraad 1”
Slangklem
Tricoflex slang l” werkdruk 8 Ato, 25 meter, kleur geel
Duimskraan
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OH03.01/02

OH03.05

OH03.11

OH03.07

ONDERHOUD ౦ SLEEPNETTEN
De Clean Sweep is geschikt voor elke ondergrond
o.a. gravel, kunstgras, Canada Tenn, SmashCourt etc.
Het schoonhouden van de baan is teruggebracht tot
een fluitje van een cent. De frustratie van overtollig
zand opzuigen of wegblazen van bladeren en andere
rommel is nu verleden tijd. Uw banen zullen er
prachtig bijliggen en door ze vrij van afval te houden
zullen de onderhoudskosten een stuk lager zijn.

OH04.01 Clean Sweep

OH04.02 Sleepnet zwaar enkel, 2 x 1,50 meter
OH04.03 Sleepnet licht dubbel, 2 x 1,50 meter
OH04.04 Sleepnet zwaar enkel, 3 x 1,50 meter
OH04.05 Sleepnet zwaar met aluminium rail 2 x 1,50 meter
OH04.06 Sleepnet zwaar met aluminium rail 3 x 1,50 meter
OH04.17 Sleepnet fijnmazig 2 x 1,50 meter
OH04.18 Sleepnet fijnmazig 3 x 1,50 meter

OH04.05/06

OH04.17/18

OH04.03

OH04.07
OH04.08
OH04.09
OH04.10
OH04.11
OH04.12
OH04.13
OH04.14
OH04.15
OH04.16

OH04.07/08/09/10/11/12
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OH04.02/04

Aluminium rail, los, 2 meter
Aluminium rail, los, 3 meter
Hardhouten trekbalk, incl. bouten, los, 2 meter
Hardhouten trekbalk, incl. bouten, los, 3 meter
Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 3,5 meter
Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 4 meter
Ophangoog, los
Los sleepnet, zwaar, 2 x 1,50 meter
Los sleepnet, zwaar, 3 x 1,50 meter
Sleepnet op rol, 30 x 1,50 meter

EXTRA’S ౦ MONTAGE
Al onze inrichtingsmaterialen kunnen uiteraard ook geplaatst worden door ons montageteam.
Wij hebben een vast team die de producten snel maar vakkundig voor u kunnen monteren c.q. plaatsen.

Heeft u vragen voor ons montageteam of
wilt u een vrijblijvende offerte dan kunt u
contact opnemen met ons
per telefoon +31 (0) 492 - 35 91 11 of
per email info@pluimensports.nl

Kijk ook eens op onze vernieuwde webshop
www.pluimensports.nl
om snel en gemakkelijk uw bestelling te plaatsen!
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