N ov aspo rts,

“Zin in
iets nieuws
en leuks?

ver koop

va n

un ieke

sport-

en

spelartik elen

KERBY

TRIGLOO

Stoepranden is een balspel dat al sinds halverwege

Is een polyester koepel met vier openingen rondom

de 20e eeuw wordt gespeeld en nog steeds populair is.

en een bovenin waar doorheen kan worden gescoord.

Helaas zorgt het drukke straatbeeld er voor dat er

Trigloo biedt dezelfde mogelijkheden als de Tridome.

steeds minder plekken zijn waar het spel nog (veilig)
BUITENSCHOOLSE
OPVANG

gespeeld kan worden. Kerby is het eigentijdse stoep-

Tevens kan de Trigloo als speeltoestel worden

randen. Met de draagbare Kerby (vergelijkbaar met

gebruikt voor bijvoorbeeld scholen of speeltuinen.

een stukje stoeprand) ben je niet meer afhankelijk van
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een‘lege’ straat. Je pakt je Kerby en gaat naar de plek

GOLFPARCOURS

waar jij graag Kerby wilt spelen. Bijvoorbeeld het park,

De verplaatsbare golfhoepel is een extra toevoeging

een plein, het strand, je achtertuin, de sporthal of je

aan het populaire voetgolf. Met de hoepel bestaat de

school. Waar je maar wilt eigenlijk!

mogelijkheid om niet alleen meer te “putten” op de
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green, maar ook om te stiften, of om de bal ouderwets
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hard tegen de touwen te schieten. De Golfhoepel is

Tridome is een, opvouwbare, driehoekige goal. Door

voor vele doeleinden geschikt zoals onder andere:

middel van de Tridome kunnen er nieuwe spel- en

Voetbal, Frisbee, handbal, hockey of rugby. Op deze

trainingsvarianten ontwikkeld worden voor diverse

manier kan de gebruiker zijn werp- of traptechniek

sporten, die het niveau van de individuele sporter en

verbeteren. De Golfhoepel kan zowel binnen als buiten

het team naar een hoger niveau tillen.

worden gebruikt.
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Golfparcours
PRODUCTSPECIFICATIES

Golfparcours, het klinkt bekend maar wat is het eigenlijk?
Het mobiele golfparcours is een combinatie van
verschillende sporten.

Materiaal frame: Staal
Afmeting: 80x 150 x 3 cm
Gewicht: 4,5 kg

Golfparcours is vergelijkbaar met het bestaande golfspel.

Afwerking: Poedercoating

Het is de bedoeling dat je in zo min mogelijk beurten het
parcours doorloopt.

Kleur: Geel
Voorzien van oorzien van zwarte kunststof inslagdoppen

De Golfhoepels zijn in hoogte verstelbaar en kunnen zowel
binnen als buiten worden gebruikt. Ze bieden vele mogelijkheden
in spelvormen. De Golfhoepels zijn zowel recreatief als in
wedstrijdvorm te gebruiken en zijn geschikt voor
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Hoepelnet
Materiaal: Nylon 2,8 mm knooploos netwerk
Kleur: zwart

meerdere sporten.

Maaswijdte: 45 x 45 mm
Schuine maasstelling
36 mazen rond
12 mazen hoog(diep)
Onder dichtgebonden
Boven mazen afgebrand (gesmolten)
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Kerby
PRODUCTSPECIFICATIES

Kerby, de draagbare kunsstof stoeprand, kan worden ingezet
bij verschillende doeleinden. Kerby kan bij veel activiteiten
worden gebruikt zoals bij de: Gymles, pauzes, naschoolse

Materiaal: PE

activiteiten en ook op bijvoorbeeld bedrijfs- of familiefeesten,

Afmeting: 70 x 35 x 13 cm

en zelfs bij evenementen zoals een heuskampioenschap

Gewicht: 3,5 kg

Stoepranden!

Kleur: Leverbaar in iedere RAL-kleur
Voorzien van rubberen grip aan de onderzijde

Met een Kerby ben je niet meer afhankelijk van een ‘lege’straat.
Je pakt je Kerby op en gaat naar de plek waar jij graag een potje
wilt spelen. Bijvoorbeeld een schoolplein, het strand, het park,
je achtertuin of de sporthal. Waar je maar wilt eigenlijk!
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Tridome & Trigloo
Tridome is te verkrijgen in Koepelvorm en in opvouwbaar

PRODUCTSPECIFICATIES

Minidoeltjesvorm. Het unieke van Tridome is dat je in drie
TRIDOME

zijden kunt scoren.

Materiaal frame: Staal
Afmeting per zijde: 90 x 60 cm

Tridome kun je onder andere gebruiken bij een potje voetbal of

Afmeting indien opgevouwen: 90 x 60 x 13 cm
Gewicht: 9,5 kg

hockey. Je kunt Tridome alleen gebruiken, maar ook met meerdere

Afwerking: Poedercoating

Tridomes tegelijk spelen.

Kleur: Lemon geel/groen
Voorzien van kunststof inslagdoppen en omega nethaken,

me
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in de kleur zwart.
Doelnet
Materiaal: PPM knooploos netwerk
Kleur: zwart.
Dikte: 5 mm
Maaswijdte: 45 x 45 mm
Breedte: 60 mazen (2,70 mtr)
Hoogte: 14 mazen (0,60 mtr)
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Rondom voorzien van overlock
TRIGLOO
Materiaal: Polyester
Kleur: In 1 kleur naar keuze
Afwerking: Voorzien van 8 antislipdoppen
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