HÅNDBOLD PÅ KORTBANE?
Fra sæsonen 2019/2020 spilles alle U9 kampe på kortbane

”Mere involvering i spillet betyder
mere spillerglæde og bedre
spillerudvikling og forhåbentlig vil
det også fremadrettet betyde bedre
fastholdelse af spillerne”.

VI LAVER STREGERNE TIL JERES DHF KORTBANE
Hos os kender vi målene på alle de forskellige baner, der kan komme på tale
ved indendørs sport - lige fra badminton- , volley og håndboldopstregninger.
Vi laver opstregninger på træ, linolium, venyl og PU gulve.
LIGE NU HAR VI GODE PRISER PÅ ETABLERING OG OPSTREGNING AF DHF KORTBANE (Se bagsiden)

KONTAKT OS FOR VEJLEDNING OG RÅDGIVNING
PÅ TLF. 97 51 07 17
13 m.

25,5 m.

OPSTREGNING DHF KORTBANE
20 m.

• Opstregning af baglinje og målfelt i standard størrelse.
• Montering af 2 stk. gulvrosetter på siderne og
1 stk væltesikring til bagramme.
Ved montering i gulv udlagt direkte på beton, vil der være
en tillægspris, for gulvrosetter og væltesikring.

40 m.

Ligger minibanerne placeret midt på 40x20 m. banen, kan kortbanen forlænges til 26,00 m.,
således det nye kortbane målfelt rammer midterlinjen.

PRIS KUN 

6.499.-

Incl. montering og levering - excl. moms

BEMÆRK:
Prisen er vejledende, og et endeligt tilbud eller
en bestilling vil altid kræve en besigtigelse.
Ved montering i gulv udlagt direkte på beton,
vil der være en tillægspris, for gulvrosetter og
væltesikring.

BALL-TIK SKINNE

Ball-Tik Skinnen, er den fleksible og langsigtede løsning, som giver klart flest muligheder for faciliteterne,
foreningerne/brugerne og skolerne for at udnytte rummet til flest mulige formål. På den måde bliver der
skabt mest mulig aktivitet eller udnyttelse. Skinne kan opdele hallen flere steder, og der kan tilføjes flere net, og tungere
net med mulighed for afskærmning. Længde: min. 15 meter - Net 4x18 meter (vejledende).

PRISER FRA 
Inkl. montering og levering - excl. moms

45.000.-

BEMÆRK: Prisen er vejledende, og et endeligt tilbud eller en bestilling vil altid kræve en besigtigelse.

MOBILT SPÆRRENET

Det mobile spærrenet er specielt udviklet til DHF Kortbanehåndbold, som
en fleksibel løsning til opdeling af hallen. Sættet består af multifunktionsskinner, monteringsbeslag, spærrenet og rosetter og en praktisk opbevaringstaske. Skinnerne monteres på væggen, og spærrenettet monteres
enkelt, og placeres hurtigt i den ønskede højde, og hæftes i gulvrosetterne.
(I sættet er spærrenettet 4 x 15mtr).
Da sættet indeholder multifunktionsskinner, giver det mulighed for
montering af alternative net, til eks. tennis, volleyball o.l.
Sættet indeholder:
2 sæt Multifunktionsskinner
2 stk. Clamcleats Midi - sort plast
2 stk. Beslag til Multifunktionsskinner
4 stk. Beslag til multifunktionsskinne
1 stk. Betjeningsværktøj for multifunktionsskinne
2 sæt Monteringssæt til skinne
3 stk. Gulvroset Ø70
1 stk. Stor taske med hjul
1 stk. Spærrenet - sort 4x15 meter

PRISER FRA 
Inkl. montering og levering - excl. moms

20.000.-

BEMÆRK: Prisen er vejledende, og et endeligt tilbud eller en bestilling vil altid kræve en besigtigelse.

VIDSTE I GODT AT I KAN SØGE
DIF OG DGI’E FORENINGSPULJE?
Vi hjælper dig med ansøgningen
find din A-Sport konsulent på
www.a-sport.dk eller ring til os på tlf
97 51 07 17

A-SPORT.DK

