URBAN SPORT SPACE EQUIPMENT
Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website. • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%]
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Kies je voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid aan een eerlijke prijs?
Dan zit je goed bij D&D Sport!
Inmiddels verzamelden we al bijna 3 decennia knowhow en ervaring!
Bovendien bouwden we dag na dag aan onze klantvriendelijke service-na-verkoop.
Niet onbelangrijk, dienstverlening is gratis, maar een goede dienstverlening onbetaalbaar!
Een project opstarten? Sportief advies nodig?
Bel naar onze klantendienst : 02/253.29.67
Of surf naar onze website - webshop : www.d-dsport.be
Je vindt meer dan 5000 sportartikelen in onze shop, talloze interessante
promo’s en fantastische voordeelacties!
Samen met jou realiseren we élk sportief project….net dat tikkeltje anders!
We wensen je veel sportief plezier!
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The Urban Pumper (Pumptrack)
Nieuw in het gamma is de Urban Pumper. Deze mobiele installatie is een
plezier voor jong en oud en geschikt voor alle soorten wielen: fiets, bmx, step, rollerskates...
Kortom een uniek en uitdagend parcours waarop elkeen zich volop kan uitleven.
Dankzij het modulair systeem kan je optimaal gebruik maken van de Urban Pumper
en hem naar believen plaatsen en verhuizen van het ene plein naar het andere, van het
ene event naar het andere.

?
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Tracklengte: 37m.

Model PC1

art. 900666
26430,00 € [31980,30 €]

Tracklengte: 60m.

Model PC3

art. 900670
43845,00 € [53052,45 €]

Tracklengte: 45m.

Model PC2

art. 900667
31162,48 € [37706,60 €]

Tracklengte: 75m.

Model PC3A

art. 900671
54742,48 € [66238,40 €]

Tracklengte: 46m.

Model PC2A

art. 900668
31770,00 € [38441,70 €]

Tracklengte: 84m.

Model PC4

art. 900672
60082,48 € [72699,80 €]
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Tracklengte: 53m.

Model PC2B

art. 900669
36150,00 € [43741,50 €]

Tracklengte: 94m.

Model PC4A

art. 900673
65010,00 € [78662,10 €]

MEER ARTIKELEN + CONFIGURATIES OP DE WEBSITE:
www.d-dsport.be/urban-pumper
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The Urban Waver
Nieuw in het gamma is de mobiele Urban Waver. Deze mobiele skateramp is perfect
voor de beginnende skater. Dankzij de “wave”-vorm kan je blijven skaten zonder te
moeten stoppen.
Dankzij het modulair systeem kan je de Urban Waver makkelijk op diverse pleintjes,
locaties en events inzetten.
Een topper op ieder sportpleintje of sportstrand.

art. 900650
€ OP AANVRAAG

BASKETBAL

Urban Basketbaltoren DDS
Volledig stalen basketbaltoren. (galva)

Basketbaltoren Eurocourt
Volledig stalen basketbaltoren. (galva)

Basketbaltoren Gladiator
Volledig stalen basketbaltoren. (galva)

art. 900080
1250,00 € [1512,50 €]

art. 900073
690,00 € [834,90 €]

art. 900074
1250,00 € [1512,50 €]

Basketbaltoren School (2,60m)
Stalen basketbalpaal met composiet bord.

Basketbaltoren GS60C
In hoogte verstelbare basketbaltoren met
glazen bord.

Basketbaltoren GB60
In hoogte verstelbare basketbaltoren met
glazen bord.

art. 900077
530,00 € [641,30 €]

art. 601508
1545,45 € [1870,00 €]

art. 601504
999,10 € [1208,90 €]

MEER ARTIKELEN OP DE WEBSITE:
www.d-dsport.be/urban-basketbal
Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website. • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%]
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BASKETBAL

Antivandalisme ring
gegalvaniseerde stalen ring.
beschikbaar in galva of oranje.
Excl. net

art. 900070
125,00 € [151,25 €]

Basketbalring Heavy Duty
Stalen, gegalvaniseerde ring.
Excl. net

Basketbalring Outdoor-Dunk
gegalvanieerde outdoor dunkring
Excl. net

Basketbalring “Premium 2.0”
Basketbalring volgens EN1270.
Excl. net

art. 900069
85,00 € [102,85 €]

art. 900085
230,57 € [279,00 €]

art. 900086
102,48 € [124,00 €]

1.

Basketbalring “standaard”
Standaard, basic basketbalring.
Indoor/outdoor. Excl. net

Basketbalnet: geplastificeerde
staalkabel
incl. bevestigingskabel + slot.

art. 900084
42,11 € [50,95 €]

Basketbalnet “clips net”
Basketbalnet uit RVS staaldraad.
Maas gevormd door groene
kunststof clips met stalen kern

Basketbalnet.

Stalen basketbalnet

Nylon - 4mm - art. 065079
5,37 € [6,50 €]

1 - Light - art. 065071
9,00 € [10,90 €]

art. 900120
29,34 € [35,50 €]

Nylon - 6mm- art. 571343
6,28 € [7,60 €]

2 - Heavy - art. 430233
25,37 € [30,70 €]

Basketbalbord staal: 120x90
Stalen gegalvaniseerd basketbalbord. Incl. gaten voor ring

Basketbalpaal
Stalen gegalvaniseerd basketbalpaal met oversteek 150cm

Grondkoker basketbal
Stalen gegalvaniseerd grondkoker
basketbalpaal van 120x120mm

art. 900060
450,00 € [544,50 €]

art. 900055
675,00 € [816,75 €]

art. 900050
75,00 € [90,75 €]

Urban Basketbal Molten
Rubberen basketbal Molten 3on3..
Officiële afmetingen en gewicht.

Urban Basketbal Wilson
De officiële 3on3 basketbal
Officiële afmetingen en gewicht

art. B33T2000
16,53 € [20,00 €]

art. WTB0533XB
34,71 € [42,00 €]
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art. 900125
97,52 € [118,00 €]

2.

Basketboom
Stalen, gegalvaniseerde basketbalring met 5 diverse hoogtes
(van 1,50m tot 5,00m). Prijs excl.
transport en plaatsing.
basketboom
€ OP AANVRAAG
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MEER ARTIKELEN OP DE WEBSITE:
www.d-dsport.be/urban-basketbal
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COAT
Stalen voetbaldoel met draadkam voor netbevestiging (3x2m)
Stalen gegalvaniseerd voetbaldoel (gelast, in 1 stuk), afmetingen: 3 x 2m
(handbaldoelen), diepte 100/100, gelaste nethaken, excl. net.

Stalen doel Kooimodel 3x2m
Gegalvaniseerd stalen voetbaldoel, kooimodel (handbaldoel, 3x2m)
Kokerprofiel 50x50x2mm (volledig gelast). Optie: verlenging poten
2x1m: art. 900011
1141,98 € [1381,80 €]

art. 900001
799,00 € [966,80 €]

1.

2.

3.

Netten
1. Standaard: 3x2m Polypropyleen (PP),
knooploos, 3 of 4mm (prijs per paar).
2. Clipsnet: staaldraad met clip op iedere
knoop (prijs per stuk)
Stalen voetbaldoel heavy duty (3x2m)
Stalen gegalvaniseerde voetbalkooi. Voor- en
onderkant versterkt frame van 80x80x3mm.
2,4x1,6m: art. 900034
1340,00 € [1621,40 €]

3x2m: art. 900033
1670,00 € [2020,70 €]

150x75cm: art. 900017
321,98 € [389,60 €]

3x2m: art. 900012
1590,00 € [1923,90 €]

Trapdoel 3x2m
Enkel een kader in
gegalvaniseerd staal
van 80mm. Zonder
net te gebruiken.
In te betonneren.
Meerprijs: voorzien van draadkam zodat toch
een net kan gehangen worden.
art. 900005
350,00 € [423,50 €]

1. PP3mm: art. 572144
44,05 € [53,30 €]

1. PP4mm: art. 572649
54,13 € [65,50 €]

Verankeringsmogelijkheden
Er zijn diverse verankeringsmogelijkheden: grondkokers,
verlenging van palen,
schroefbare versies...
Vraag ernaar bij uw projectaanvraag.

2. Clips net: art. 900105
765,00 € [925,65 €]

3. Mahulan: art. 900100
535,00 € [647,35 €]

verankering
€ OP AANVRAAG

3. Mahulan steel: RVS staaldraad in het net
verwerkt (prijs per stuk)

Stalen voetbaldoel mini met spijlen
Stalen gegalvaniseerde mini voetbalkooi. met spijlen. 3 verschillende
afmetingen.
120x60cm: art. 900030
295,00 € [356,95 €]

5x2m: art. 900013
2860,00 € [3460,60 €]

180x120cm: art. 900031
770,00 € [931,70 €]

Opgelet:
bovenstaande prijzen zijn exclusief
verankeringsmaterialen, verlengingen, grondkokers.
Vraag voor jouw project de offerte op maat op.

Stalen voetbaldoel mini met gaas 150x75cm
Stalen gegalvaniseerde mini voetbalkooi met gaas.
gaasdoel: art. 900010
335,95 € [406,50 €]

D&D SPORT heeft zijn eigen plaatsingsdienst.
Vraag je offerte aan voor de plaatsing.

Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website. • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%]
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VOETBAL - PANNA

Stalen combidoel (voetbal 3x2m + basket 3,05m)
Volledig gelast, gegalvaniseerd voetbaldoel met spijlen (3x2m) + basket
opzetstuk. Hoogte ring 3,05m

Combidoel Classic 7 of 12m
Combidoel (voetbal-handbal-basketbal), model Classic met ballenvanger van 7m of 12m lengte
12m: art. 900026
€ OP AANVRAAG

art. 900015
2390,00 € [2891,90 €]

?
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Pannakooi PK3000
Ronde pannakooi dia 6m. Hoogte
hek 75cm

Pannakooi PK3000 PRO
Idem aan PK3000 maar PRO versie: Dubbele gaas (geluidsarmer)

art. 901097
3950,00 € [4779,50 €]

art. 901098
4950,00 € [5989,50 €]

Pannakooi PK4000
Rechthoekige pannakooi van 7,5 x
6m of 10 x 6m (meerprijs)
art. 901105
4250,00 € [5142,50 €]

Pannakooi PK8000
Mooie, duurzame ovale sportkooi.
8x6m. Optie: basketbaltorens
(meerprijs)

art. 901108
11250,00 € [13612,50 €]
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7m: art. 900025
€ OP AANVRAAG
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Pannakooi PK3000 ALU
Lichtgewicht pannakooi dia 6m.
(aluminium) Ideaal om snel op te
stellen en af te breken.

Pannakooi PK3001
Pannakooi met dichte wanden.
Ideaal om uw sponsors op aan te
brengen

Pannakooi PK5000
Ronde pannakooi dia 6m. Hoogte
hek 200cm

Pannakooi PK5000 PRO
Idem aan PK5000 maar PRO versie: Dubbele gaas (geluidsarmer)

Pannakooi PK7000
Mooie grote duurzmae sportkooi:
10x7m. Hoogte 200 en 100cm

art. 901100
7950,00 € [9619,50 €]

art. 901101
9950,00 € [12039,50 €]

art. 901107
11995,00 € [14513,95 €]

art. 901099
5950,00 € [7199,50 €]

Pannakooi PK8000 PRO
Idem aan PK8000 maar PRO versie: Dubbele gaas (geluidsarmer)

Pannakooi PK10000 PRO
Mooie, duurzame ovale sportkooi.
10x6m. Optie: basketbaltorens

art. 901102
13450,00 € [16274,50 €]

art. 901103
16950,00 € [20509,50 €]

art. 901104
4950,00 € [5989,50 €]

Ontdek alle opties,
kleuren en mogelijkheden van onze
pannekooien online!
Breidt de kooi uit met
basketbaltoren(s) en
sportvloeren...

www.d-dsport.be/
pannakooien

D&D SPORT • www.d-dsport.be • info@d-dsport.be • +32(0)2 253 29 67 • prijzen excl. transportkosten
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POOLFOOTBALL - MULTISPORT - VOLLEYBAL
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Poolfootball
Voor jong en oud om een super spannend potje te poolvoetballen of
paaltjes voetbal met 6 of 12 spelers in te spelen. Maar ook gewoon voetbal of trefbal (gagaball) en verder alles wat jou inspireert.
art. 900116

Multisport terreinen
Ook kunnen er diverse multisportterreinen geplaatst worden. Dit is
steeds op aanvraag en is maatwerk.
multisportterreinen
€ OP AANVRAAG

3950,00 € [4779,50 €]

Volleybal-Badminton-tennispalen Galva met draadkam
Gegalvaniseerde volleybalpalen (set=2 stuks). Voorzien van draadkam
voor netopspanning. Voordeel draadkam: je zet het net op gelijk welke
hoogte (volley, tennis, badminton...) (excl. net en grondkokers)

art. 900095
390,00 € [471,90 €]

Beachvolleybalpalen PRO
Deze zeer zwaar uitgevoerde aluminium palen
(100x100mm) zijn voor intensief gebruik zowel binnen
als buiten (excl. net en grondkokers)

art. 901030
1155,00 € [1397,55 €]

Standaard Volleybalnet
9,5 x 1m (conform EN1270)
4-punts netophanging. Kevlar
kabel.

Clips - Dalo Volleynet
Volleybalnetten met staaldraad.
links: clips, rechts: dralo

art. 573132
126,95 € [152,40 €]

clips: art. 900130 dralo: art. 900131
1810,00 € [2190,10 €]

Beachvolleybalpalen vierkant
Vierkante aluminium beach volleybalpalen 80x80.
Incl. standaard alu grondkokers 45cm (excl. net).
Standaard in het geel, ander kleur (meerprijs)

FiVB Beach volleybalnet
Beachvolleybalnet 8,5x1m volgens
FiVB regels. Kevlar kabel

art. 901041
596,36 € [721,60 €]

art. 572409
90,00 € [108,90 €]

Project op
maat?
1.

2.

3.

1.

2.

Grondkokers Beachvolleybalpalen PRO 100x100
1. Vaste grondpotten van 70cm (set)
2. Grondbus met montageplaat (set)
3. Grondbus T-model met houten balken (set)

Grondkokers Beachvolleybalpalen 80x80
1. Grondbus met montageplaat (set)
2. Grondbus T-model met houten balken (set)

1.: art. 901047
2.: art. 901048
3.: art. 901049
223,22€ [270,10 €] 286,03 € [346,10 €] 434,38 € [525,60 €]

1.: art. 901050
2.: art. 901051
286,03 € [346,10 €] 434,38 € [525,60 €]

Vraag dan zeker je
offerte aan.
info@d-dsport.be
+32 (0)2 253 29 67

Wij behouden het recht onze prijzen aan te passen. Verkoopsvoorwaarden zie website. • Prijzen excl.BTW21% [incl. BTW21%]
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Teqball voetbal-tafeltennis (beton)
Teqball is een balsport die lijkt op tafeltennis,
maar wordt gespeeld op een gebogen tafel.
art. 900313
2420,00 € [ 2.928,20 €]

OUTDOOR PINGPONGTAFEL (STAAL)
Professionele ping-pong tafel met modern design. Ideaal voor scholen,
clubs, openbare ruimten, campings. Ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Tafeltennis afgeronde hoeken (beton)
Betonnen TT-tafel (1370kg) met afgeronde
hoeken. Speelblad is voorzien van 2 componentenlak.
art. 900300

art. 900312
1300,00 € [1573,00 €]

1485,00 € [1796,85 €]

BASE

PLUS

PRO
Calisthenics
€ OP AANVRAAG

BELIJNINGEN

D&D SPORT

NIE

UW

calisthenics

D&D Sport beschikt over de mogelijkheid om belijningen aan te brengen op nieuwe en bestaande pleintjes. Dit biedt uiteraard een
meerwaarde aan je speelveld. Niets is leuker dan te kunnen sporten op een sportveld waarop lijnen zijn aangebracht. Dit kan in
diverse kleuren. Specifieke vraag of offerte? info@d-dsport.be

UW
D&D SPORT
TEAM
Steven

8

Carla

Cedric

Frank

Hugo

Jeroen

Sandra

+32 (0)2 253 29 67 • www.d-dsport.be • info@d-dsport.be

TAFELTENNIS

staat steeds klaar !

D&D SPORT • www.d-dsport.be • info@d-dsport.be • +32(0)2 253 29 67 • prijzen excl. transportkosten

