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we zijn zo overtuigd van 
onze kwaliteit dat we tot 
25 jaar waarborg geven op 
de functionele sterkte van 
onze toestellen.  Aarzel niet een 
staal te vragen aan één van onze 
accountmanagers. Zij zullen het graag 
tonen.       

Het is onze missie 
om de beste kwaliteit 

aan te bieden. Dit 
vergt voortdurende 

investeringen in onze 
mensen, bronnen, 

machines en technologie.  
Ieder jaar worden al onze 

productiesystemen nagekeken 
om ons er van te verzekeren dat we 

met het best mogelijke werken. In 2015 
werden al onze ‘key’machines vervangen 

teneinde ons toe te laten onze missie naar 
kwaliteit toe te kunnen naleven.

Wij Garanderen 
Kwaliteit 

Wij Denken Aan De Toekomst 

Voortdurende
 investeringen 

Park Leisure nam enkele jaren geleden een belangrijke 
beslissing om te investeren in IS0 14001. Het 
was onze bedoeling ons energieverbruik te 
verminderen met 20 %   tijdens de eerste 
twee jaar. We bereikten 31% tijdens het 
eerste jaar.  

Dit was het bewijs dat wij onze 
belofte ernstig namen én 
dat onze producten zeer 
milieuvriendelijk worden 
geproduceerd.

Ons wagenpark is 
samengesteld uit wagens 
met de laagst mogelijke 
CO2 uitstoot

Uw ontwerp visualiseren  
We gebruiken ‘state of the art’ software om 

uw ideeën  op een realistische wijze  voor 
te stellen. Dit zal u ook helpen om 
belangrijke beslissingen te nemen 

in verband met kleuren- en 
opstellingskeuze.

Onze voorstellingen zijn 
dermate waarheidsgetrouw 

dat u ziet wat u krijgt.
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MUlTI USE SpEEl AREA
Indien u beperkt bent naar ruimte kunt u toch nog altijd sport en fitness naar uw omgeving 
brengen door middel van onze MULTI USE voetbalwanden en doelen. 

We bieden verschillende standaardopties aan maar kunnen ook naar uw wensen 
ontwerpen zowel qua opstelling, afmetingen goaltypes.

GOAlS

Maxi V-Back

•	 3m Panelen
•	 V-vormige goalrug
•	 Full Size Basket
•	 Ingang en Uitgang           

Product Code: 5104
Maxi Square Back

•	 3m Panelen  
•	 Vierkante goalrug
•	 Full Size Basket
•	 Gesloten Rug

Product Code: 5103
Maxi Flat Back

•	 3m Panelen
•	 Platte Goalrug
•	 Full Size Basket
•	 gesloten rug

Product Code: 5105
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Standaard Opstelling                        
•	 3m Hoog
•	 Full Size Basket

Standaard Opstelling                          
•	 3-2-1m Hoogte                                 
•	 Full Size Basket
•	 Leuningen

7m Breed
Productcode: 51032
V-vormig Doelrug

7m Breed
Productcode: 51072
Vierkante Doelrug

9m Breed
Productcode: 51033
V-vormig Doel

9m Breed
Productcode: 51071
V-vormige Doelrug

12m Breed
Productcode: 51034
V-vormige Doelrug

12m Breed
Productcode: 51073
V-vormige Doelrug

3M HOOG KIcKWAll SYSTEEM

3-2-1 KIcKWAll SYSTEEM
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Standaard Opstelling

3-2-1M MUlTISpORT SYSTEEM
•	 3-2-1m panelenopstelling
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

Geproduceerd uit horizontale heavy duty 
traliepanelen uit 25x3mm gecarboniseerd 
staal.  De verticale panelen zijn 
vervaardigd uit gedraaide  6 mm heavy 
duty panelen.

HEAVY DUTY STALEN PANELEN

Om te beletten dat men te dicht 
bij de metalen palen moet maaien 

voorzien we een 500 mm brede 
maaistrip.

MAAISTRIP

Al onze panelen worden hot dip 
gegalvaniseerd volgens BS1 461 en 
nadien geprimed met interzink 72 
dat bijzondere anti-roestkenmerken 
heeft.

BEHANDELD MET HOT DIP ZINK

Afgewerkt met Interpon 610 
polyester poeder coating. Speciaal 
ontwikkeld voor buitengebruik, levert 
uitstekende weerstand tegen wind en 
weerinvloeden.

VERF MET UV BEScHERMINg

RONDE ARMLEUNINGEN Op al 
onze 1 meter panelen voor 

betere grip en veiligere hoeken.

ARMLEUNINgEN 

De combinatie van vierkante palen en 
traliepanelen leveren een natuurlijke 

weerkaatsing en balcontrole op.

NATUURLIJKE WEERKAATSINg

We hebben een speciaal procedé 
ontwikkeld dat borg staat voor een lage 

resonantie . Dit zal er voor zorgen dat 
ongewenste bewegingen en geluidsoverlast 

wordt vermeden.  Dit systeem wordt ook 
geïnstalleerd in de doelen.

gELUIDSISOLATOREN

Heavy duty panelen en palen met een 
witte poeder coating die dienst doen al 
doelen én als ingangen.

WITTE MAXI V-VORMIgE gOALS

Oranje basketbalring op 
reglementaire hoogte.

BASKETBALRINg

Geel geverfd om gemakkelijk te kunnen 
onderscheiden van de andere panelen

cHIcANEINgANg
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•	 3-2-1 m panelenopstelling
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm
•	 Reglementaire basketbalring

•	 3-2-1 m panelenopstelling
•	 1 m Hoge Zijkantens
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 3-2-1 m panelenopstelling
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 3-2-1 m panelenopstelling
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen
•	 Afgeronde hoeken

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

Productcode: 50170 Productcode: 50070

Productcode: 50072Productcode: 50071

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m
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3 M EIND 1 M ZIJpANElEN MUlTISpORT

Om bij het voetballen sneller te 
kunnen combineren hebben we 

afgeronde hoeken voorzien.

AFgERONDE HOEKEN 

Om te beletten dat men te dicht 
bij de metalen palen moet maaien 

voorzien we een 500 mm brede 
maaistrip.

MAAISTRIP

Al onze panelen worden hot dip 
gegalvaniseerd volgens BS1 461 en 
nadien geprimed met interzink 72 dat 
bijzondere anti-roestkenmerken heeft.

BEHANDELD MET HOT DIP ZINK

Afgewerkt met Interpon 610 
polyester poeder coating. Speciaal 
ontwikkeld voor buitengebruik, levert 
uitstekende weerstand tegen wind en 
weerinvloeden.

VERF MET UV BEScHERMINg

Geel geverfd om gemakkelijk te kunnen 
onderscheiden van de andere panelen.

cHIcANEINgANg

RONDE ARMLEUNINGEN Op al 
onze 1 meter panelen voor 

betere grip en veiligere hoeken.

ARMLEUNINgEN 

De combinatie van vierkante palen en 
traliepanelen leveren een natuurlijke 

weerkaatsing en balcontrole op.

NATUURLIJKE WEERKAATSINg

We hebben een speciaal procedé 
ontwikkeld dat borg staat voor een lage 
resonantie . Dit zal er voor zorgen dat 
ongewenste bewegingen en geluidsoverlast 
wordt vermeden.  Dit systeem wordt ook 
geïnstalleerd in de doelen.

gELUIDSISOLATOREN

Heavy duty panelen en palen met een 
witte poeder coating die dienst doen al 
doelen én als ingangen.

WITTE MAXI V-VORMIgE gOALS

Oranje basketbalring op 
reglementaire hoogte.

BASKETBALRINg

Standaard Obstelling
•	 3-2-1 m panelenopstelling
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen
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•	 3 m hoge achterwanden
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm
•	 Reglementaire basketbalring

•	 3 m hoge achterwanden
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 3 m hoge achterwanden
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 3 m hoge achterwanden
•	 1 m hoge zijkanten
•	 Doel met rug in V-vorm

•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen
•	 Afgeronde hoeken

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Chicane ingangen
•	 Armleuningen

Productcode: 50036 Productcode: 50031

Product Code: 50035Productcode: 50033

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m
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3 M VOllEDIG AFGESlOTEN MUlTISpORT
Standaard Opstelling
•	 3 m volledig rond
•	 Vierkantig doel

•	 Reglementaire 
basketbalring 

•	 Ingang via poort

Om te beletten dat men te dicht bij de 
metalen palen moet maaien voorzien 

we een 500 mm brede maaistrip.

MAAISTRIP

Al onze panelen worden hot dip 
gegalvaniseerd volgens BS1 461 en 
nadien geprimed met interzink 72 
dat bijzondere anti-roestkenmerken 
heeft.

BEHANDELD MET HOT DIP ZINK

Heavy duty panelen en palen met een 
witte poeder coating die dienst doen al 
doelen én als ingangen.

WITTE MAXI V-VORMIgE gOALS

Geproduceerd uit horizontale heavy duty 
traliepanelen uit 25x3mm gecarboniseerd 
staal.  De verticale panelen zijn 
vervaardigd uit gedraaide  6 mm heavy 
duty panelen.

HEAVY DUTY STALEN PANELEN

In geel geverfd om gemakkelijk te 
onderscheiden van de andere panelen. De 

afsluitbare poort is breed genoeg om een 
rolstoel door te laten.

ROLSTOELTOEgANKELIJKE 
AF TE SLUITEN POORT

The combination of square posts and mesh 
formation produces a true rebound system 

which is better for control and reliability.

NATUURLIJKE WEERKAATSINg

We hebben een speciaal procedé 
ontwikkeld dat borg staat voor een lage 

resonantie . Dit zal er voor zorgen dat 
ongewenste bewegingen en geluidsoverlast 

wordt vermeden.  Dit systeem wordt ook 
geïnstalleerd in de doelen.

gELUIDSISOLATOREN

Afgewerkt met Interpon 610 
polyester poeder coating. Speciaal 
ontwikkeld voor buitengebruik, levert 
uitstekende weerstand tegen wind en 
weerinvloeden.

VERF MET UV BEScHERMINg

Oranje basketbalring op 
reglementaire hoogte.

BASKETBALRINg
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•	 3 m hoge wanden
•	 Vierkantig doel
•	 Reglementaire basketbalring

•	 3 m hoge wanden
•	 Vierkantig doel

•	 3 m hoge wanden
•	 Vierkantig doel

•	 3 m hoge wanden
•	 Vierkantig doel

•	 Ingang via poort
•	 Afgeronde hoeken

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Ingang via poort

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Ingang via poort

•	 Reglementaire basketbalring
•	 Ingang via poort

Productcode: 50130 Productode: 50030

Productcode: 50034Productcode: 50032

20m x 12m 24m x 12m

36m x 18m28m x 15m

11



pANNAVElDEN
Standaard Opstelling
•	 0,50 m hoge panelen
•	 Minidoelen
•	 Armleuningen

•	 Natuurlijke weerkaatsing

Al onze panelen worden hot dip 
gegalvaniseerd volgens BS1 461 en 
nadien geprimed met interzink 72 dat 
bijzondere anti-roestkenmerken heeft.

BEHANDELD MET HOT DIP ZINK

Afgewerkt met Interpon 610 polyester 
poeder coating. Speciaal ontwikkeld 
voor buitengebruik, levert uitstekende 
weerstand tegen wind en weerinvloeden.

VERF MET UV BEScHERMINg

RONDE ARMLEUNINGEN Op al 
onze 1 meter panelen voor 
betere grip en veiligere hoeken.

ARMLEUNINgEN 

De combinatie van vierkante palen en 
traliepanelen leveren een natuurlijke 
weerkaatsing en balcontrole op.

NATUURLIJKE WEERKAATSINg

We hebben een speciaal procedé 
ontwikkeld dat borg staat voor een lage 
resonantie . Dit zal er voor zorgen dat 
ongewenste bewegingen en geluidsoverlast 
wordt vermeden.  Dit systeem wordt ook 
geïnstalleerd in de doelen.

gELUIDSISOLATOREN

Onze pannavelden worden vervaardigd met de zelfde componenten als onze grote 
multisporten. Zij hebben eveneens een perfect weerkaats systeem voor verhoogde 

intensiteit tijdens het spel.

‘Panna’ is een soort voetbalspel dat iedere dag aan belangstelling wint; mede door 
de internetbelangstelling waar men kan vaststellen dat het spel er erg intensief en 

technisch is. De focus ligt om het scoren van het meeste doelpunten of door technische 
vaardigheden en trucjes uw tegenstander door de benen te spelen.

Het is een formidabel spel dat helpt de technische vaardigheid, het kort spel, de 
creativiteit, de innovatie en  besluitvaardigheid te bevorderen.
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•	 0.50 m hoog
•	 3 m diameter
•	 Mini doelen
•	 Armleuningen

•	 0.50 m hoog
•	 3 m diameter
•	 Mini doelen
•	 Armleuningen

•	 0, 50 TOT 1 M HOGE 
EINDPANELEN

•	 0,50 m hoge zijpanelen
•	 10 m x 12 m dubbel terrein

•	 Eindpanelen ‘stadionstijl’
•	 Minivierkante doelen
•	 Armleuningen

•	 0.50 m hoog
•	 Terrein 9 x 5 m
•	 Mini doelen
•	 Armleuningen

•	 HDPE panelen op maat

panenka Elastico

TrivelaRabona
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Een schuin bovenpaneel is een 
additioneel paneel dat wordt 
geplaatst op het hoogste punt van 
een multisport en dit in een hoek 
van 45°. Dit belet dat ballen over 
het hoogste punt van de omheining 
gaan.

Schuin Bovenpaneel

Voor een snellere spelontwikkeling  
bij voetbal zorgen onze ronde 
hoeken ervoor dat de ballen binnen 
het speelveld blijven. Deze speciale 
panelen worden eveneens uit 
Heavy Duty metaal vervaardigd 
en hebben de zelfde echte 
weerkaatsingseigenschappen en 
geluidsisolatoren.   

Ronde Hoeken

Onze Heavy Duty panelen 
behoren tot de beste op de markt 
en hebben, in tegenstelling tot 
andere systemen, een uitstekende 
weerkaatsing.

Heavy DutyDESIGN IT 
YOUR WAY

Wanneer men een Multisport ontwikkelt weet men dat geen enkele 
afmeting iedereen zal tevreden stellen. Iedere gemeente, sportclub 
of vrije tijdcentrum heeft zijn eigen noden en wensen.  We hebben een 
multisportsysteem ontwikkeld dat de nodige flexibiliteit bezit om een 
sportterrein te maken dat volledig op maat wordt ontwikkeld.
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AFWERKING
We hebben een grote verscheidenheid aan onderdelen dat probleemloos kan bijgebouwd worden 
bij al onze Multisports. Hij verhogen de speelwaarde van uw sportterreinen.

Voor ploegsporten produceren we een Dug 
Outs. Daar kunnen invallers plaatsnemen, 
beschut van regen en wind.

Dug Out

ONZE FIETSENREKKEN laten toe dat ouders en 
kinderen hun fiets kunnen stallen niet zo heel 
ver van het speelterrein.

Fietsenrek

EEN SIMPELRE vorm van zitmogelijkheid 
voor spelers en supporters of als toestel voor 
stretching.

lummel Bank

VOLLEDIG GEMAAKT UIT staal met een 
HDPEnet, weerresistent en in de grond 
bevestigd met metalen ankers.

Tafeltennis
VOOR UW 
GEMAAKT
Omdat we alles in eigen huis ontwikkelen en 
produceren hebben we de mogelijkheid alles 
‘op maat’ te maken.

Omdat we, que kleuren en grafische 
ontwerpen,  volledig flexibel zijn kunnen we 
Multisports ontwikkelen  die kunnen gebruikt 
worden als publiciteitsdrager en/of sponsoring.

• Ontwerp van het basketbalbord
• Kleur van het paneel
• Kleur van de palen
• Tekeningen op de oppervlakte
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TEcHNIScHE INFO

•	 Onze multisports, doelen en wanden zijn geproduceerde uit horizontale 
heavy duty ‘tralie’panelen van  25 x 3 mm hoog gecarboniseerd stalen 
baren en verticaal uit 6 mm hoog gecarboniseerd stalen baren. Dit 
verstrekt onze panelen buitengewone sterkte en levensduur.

•	 De panelen hebben een volledig structureel gelast hoek systeem that 
de structurele integriteit met 60%.

•	 Onafhankelijk getest volgens BSEN 15312-2010

•	 DE PANELEN WORDEN GESTEUND EN BEVEILGID door 100 x100 mm x 3 
mm dikke gecarboniseerde stalen posten, inox veiligheidsschroeven en 
een koepelvormige beveiliging om diefstal, vandalisme en vuurschade 
te voorkomen. Deze koepels passen perfect in de palen.

•	 Gedetailleerd productieproces.

•	 Onze producten bevatten tot 60 % gerecycleerde materalen

•	 Poorten en ingangen worden zo ontworpen dat ze gemakkelijke 
toegang verlenen aan rolstoelen.

•	 Virtueel onderhoudsvrij.

Park Leisure HEEFT VOLLEDIGE IMPACT OP HET VOLLEDIG 
PRODUCTIEMECHANISME EN WERKT ALLEEN MET TOELEVEranciers die onze 
ISO 14001 SYSTEEM hebben  onderschreven.
We bereiken dit door de inzet van een ervaren en hoogtechnologisch 
geschoold team en een brede waaier aan hoogtechnologische machines. 
Deze autonomie and in-house kennis draagt sterk bij tot efficiency en  
kwaliteit in een omgeving waar de veiligheid van de machines en hun 
gebruiker centraal staat.

Al onze panelen zijn afgewerkt met Interpon 610 polyester poeder coating. 
Speciaal ontwikkeld voor buitengebruik, levert uitstekende weerstand 
tegen wind en weerinvloeden.
OOK worden ze hot dip gegalvaniseerd volgens BS1 461 en nadien 
geprimed met interzink 72 dat bijzondere anti-roestkenmerken heeft.

GElUIDSGETEST
We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat al onze multisports  getest zijn 
volgens de normen van Wereld Gezondsheids Organisatie (WHO).
Onze door ons ontworpen isolator panelen garanderen een lage resonantie 
en reageren op ongewenste bewegingen en geluidsoverlast.

Ambient noise level 44dbA
Readings taken above ambient noise

Afstand

10m
20m
50m

Sportzone

5dbA
2-3dbA
0.1dbA

Speelzone

14dbA
10dbA
7dbA

FINISH
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WAARBORGEN

25 jaar op functionele sterkte*
25 jaa(r op onze speciale geluidsisolatoren*
7 jaar op onze kleurencoating*

Sport ZONE

20 jaar op functionele sterkte*
10 jaar op plaatsing*

play ZONE

Aangezien dit een hybridesysteem is van zowel 
Sport- als Playzonepanelen zijn we in staat de 
zelfde waarborgen te geven voor ieder specifiek 
paneel.*

Game ZONE

Park Leisure is AL MEER DAN 25 JAAR GEFOCUSSED op kwaliteit binn de metaalindustrie.
We kunnen op iedere aanvraag reageren zonder inj kwaliteit in te boeten.
We zijn ISO 9001 en ISO 14001 gekwalificeerd.

Park Leisure is UK nummer 1 op gebied van Multisports en heeft nu ook in België projecten geplaatst 
in Zwalm en Blankenberge.
Onze productkwaliteit is een belangrijk onderdeel van onze projecten.  Daarenboven werken we 
zeer veel op maat zonder dat dit in kwaliteit inboet

*Terms & conditions apply

WIJ lEVEREN KWAlITEIT IN ONZE 
pRODUcTEN 
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