Stadionmål bedst på hjemmebanen
Godt håndværk
Innovativ
Bredt udvalg

Vi har det nok !
Stadionmål, forskellen finder du i detaljen.
Håndværket med svejsninger. Profilens godstykkelse
og konstruktion. Justering af højden på målrammen.
Er netkroge synlige og nemmme at skifte?

Detaljer som gør en forskel

Vip
Bundrammen kan vippes op. Forstærket robust
konstruktion sikre lang levetid.

Justering af højde på målrammen og stolpeafdækning

Fuldsvejst sortiment
Profil 120/100mm Ovalprofil.
Bundrammen leveres normalt med dybde på 200cm.

Transportvogn/opbevaring
Vi kan levere skræddersyet transportvogn, som
gør det nemt at flytte og opbevare stadionmål.
Forstærket kip og sikkerhedsafdækning

Kontakt os for mere information, referencer
og priser.
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Topmål !

Kamp- & Træningsmål

Godt håndværk
Innovativ netsystem
Bredt udvalg

Vi har det nok !
Fodboldmål, forskellen finder du i detaljen.
Håndværket med svejsninger. Profilens godstykkelse
og konstruktion. Placering af bærehåndtag og hjul.
Er netkroge synlige og nemmme at skifte?

Detaljer som gør en forskel

Spar tid på opsætning af net
Med en ny konstruktion, har du nu nemmere ved at
skifte net i vores fodboldmål og samtidig er netkrogen
gemt i profilen. Kæmper du med tyveri af nettende,
kan vi tilbyde et system som sikre nettet bedre.

Fuldsvejst sortiment
Profil 120/100mm Ovalprofil. Bundrammen
80/40mm med beskyttet netkroge. Top: 80cm
Bundrammen kan leveres i 200, 150 eller 100cm
Alle mål kan væltesikres.
Håndtag, netkroge gemt i profilen.
Kan også leveres med hvid målramme
Kontakt os for mere information, referencer
og priser.
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MixGoal – ”2-i-1" Fodboldmål
Spar tid
Spar plads
Få bedre råd

Sikker, pladsbesparende og
brugervenligt fodboldmål
MixGoal er den perfekte løsning til træningsanlæg
med begrænset plads, især til kunstgræsbaner.
Vend målet!
Træningen kan nemmere varieres. MixGoal skal
blot vendes, dermed skifter det fra 5-mands til 7mands og 3-mands til 5-mands.
Spar ved indkøb
I kan reducere indkøb af mål, og samtidig
nedbringe den tid der ”spildes” ved at flytte mål,
når der f.eks. skal klippes græs eller males linier.
MixGoal er udviklet i samarbejde med DBUKøbenhavn og er et patenteret produkt.
Kontakt os for mere information, referencer
og priser.

Færre mål – men flere muligheder:
✓
✓
✓
✓

Komplet Mix Goal program tilbydes
1&3 – 3&5 – 5&7 mands MixGoal
Kan leveres med hjul
Net, hjul og reservedele lagerføres

MixGoal fremstilles i fuldsvejst
profilaluminium. Forstærket svejsninger,
som sikrer lang levetid.
Minimål til fodboldklubber og skoler:
“MixGoal 1&3” roboust
minimål med flere
funktioner og kan bruges
både til alm. fodbold, Panna
og Hockey. Art.nr. 99000
MixGoal 5&7 - Art.nr. 99002
MixGoal 3&5 - Art.nr. 99001
MixGoal 7&Håndbold - Art.nr. 99004
Andre varianter kan leveres, kontakt os!

Se video
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MÅLFEST

Mangler du et nyt mål !
Vi tilbyder et varieret udvalg af fodboldmål, skolegårdsmål og .....

Skolegårdsmål
Galv. Minimål, kan
anvendes overalt.
Flere varianter
Dobbelt galvaniseret

Skolegårdsmål
120 x 80 x 60 cm

Skolegårdsmål XL
200 x 100 x 60 cm

MixGoal 3&5 mands

MixGoal

Perfekt til mindre baner

Stor og lille i ét mål

3 mands

Specialmål

Flere varianter

En perfekt kombination

Mål med Vandalsikker net

Mål med basket

300 x 200cm

300 x 200cm

MixGoal
Mere kreativ træning –
to i ét-mål.
Se Video
Se brochureblad
Husk at bestille net.

Minimål
Fuldsvejst minimål i
Aluminium.
Gør træningen mere
kreativ.

Robuste mål
Robust, Stabil og
helt enkelt

Mangler du nye
vandalsikre net kan du
bestille det hos os.
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Mini–mål til Fodbold, Skole og Leg
7-, 5-, & 3-Mandsmål
Skolegårdsmål
Robuste & gode materialer

Også I friske farver

Minimål – overflod af modeller
Helt ærlig har vi ikke engang selv fuldt overblik på
alle de typer af fodboldmål vi er istand til at
producere. Oven idet kommer specialmål,
produceret præcis efter kundens ønsker.
Vi har naturligvis et bredt udvalg af fodboldmål,
sådan som fodboldklubberne ønsker sig.
Derudover et bredt udvalg af skolegårdsmål,
vanddalsikre mål, mål til Beachfodbold og håndbold.

Udpluk af vores sortiment af fodboldmål:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fodboldmål - 11-, 7-, 5- og 3-mands mål
Komplet MixGoal program
Komplet Quick-Lift sortiment
Semisvejst fodboldmål tilbydes
Skolegårdsmål – mange varianter
Minimål til fodbold, skole og leg
Vandalsikre mål & net
Net, netkroge, hjul og reservedele lagerføres

Eksempler på sortimentet af minimål

Vi har robust og foldbare
minimål fremstillet i
aluminium. Målrammen
er svejst, mens bagstykkerne kan foldes sammen.
Enkel og praktisk under
transport eller opbevaring.
Kontakt os for mere information, referencer
og priser.
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Tlf.: +45 2273 8133

E-mail: henrik@tfsport-fritid.dk

Net og netkroge
Bredt udvalg
Standard eller
Skræddersyet

Vi har det nok !
Fodboldnet i grøn, hvid, 2-farvet, med klublogo,
3,4 eller 5mm.
Når du skal bestille nye fodboldnet er der lige et
par beslutninger som skal tages for at sikre
korrekt levering.

Netkroge i plast og metal
Bestil nye netkroge sammen med til net.
Vi har som regel mulighed for at levere
netop den netkrog du har brug for.

Forarbejde
Ved bestilling har vi behov for at kende top- og
bundmål på fodboldmålet, så skal vi nok finde det
rigtige net, sammen med dig.

Hvis du ikke finder modellen her, er du velkommen til at sende et billede af netkrogen,
måske vi kan hjælpe alligevel.

også i metal !
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Flyt mål ”Trolley”
Flyt fodboldmål
sikkert og hurtigt

”Herkules” løftestang gør
arbejdet lettere.
Solid ramme og store hjul
sikre en hensigtsmæssig
transport af fodboldmål.

Flyt Stadionmål
Sikker transport og opbevaring
af dine stadionmål.

Og flyt atletikudstyr

Kontakt os for mere information, referencer
og priser.
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