
Voetbalkooien

Een voetbalkooi is een omsloten hekwerk rondom een speelveld, eventueel afgedekt met 
een daknet. Het hekwerk bestaat bijna altijd uit dubbelstaafmat-hekwerk.
  
Een veelgestelde vraag is: wat kost een voetbalkooi?
De kosten van een voetbalkooi hangen af van meerdere factoren. Denk hierbij aan:
- de ondergrond waar de kooi op geplaatst moet worden
- de afmeting (lengte, breedte, hoogte)
-	 de	uitvoering	(staanders	uit	I-profiel	of	ronde	of	vierkante	staanders)
- de toegang tot de kooi (poort, een instapmat of een opening)
- met of zonder ‘daknet’ 
- de invulling van de kooi (doelen, basketbalborden etc)
- kleur waarin de voetbalkooi uitgevoerd moet worden
Kortom: Alles kan geheel naar uw wensen gemaakt worden. Daarom is advies op maat, 
het	liefst	ter	plaatse,	belangrijk	om	een	passende	en	vrijblijvende	offerte	voor	u	te	maken.

Onze specialisatie
‘Silence’: type hekwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van trillingsdempers en waarbij 
geen geluidsoverdracht van metaal op metaal voorkomt. Zeer geschikt indien de kooi in 
of dichtbij woonwijken wordt geplaatst.
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Ballenvanger

Een ballenvanger is een hoog hekwerk bij een speelveld; meestal achter de doelen of 

langs een parkeerplaats, weg of watergang.  

 

Een veelgestelde vraag is: wat kost een ballenvanger?

De kosten van een ballenvanger hangen af van meerdere factoren. Denk hierbij aan:

- de ondergrond waar de ballenvanger  op geplaatst moet worden

- de afmeting (lengte, hoogte)

- de uitvoering (staanders uit I-profiel of ronde of vierkante staanders)

- de opbouw van de ballenvanger (dubbelstaafmat, gaas, net of een combinatie hiervan)

- eventuele bijbehorende sportbenodigdheden (doelen, basketbalborden etc)

- kleur waarin de ballenvanger uitgevoerd moet worden

Kortom: Alles kan geheel naar uw wensen gemaakt worden. Daarom is advies op maat, 

het liefst ter plaatse, belangrijk om een passende en vrijblijvende offerte voor u te maken.

Onze specialisatie

‘Silence’: type hekwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van trillingsdempers en waarbij 

geen geluidsoverdracht van metaal op metaal voorkomt. Zeer geschikt indien de 

ballenvanger in of dichtbij woonwijken wordt geplaatst.
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