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Grasmarkering.nl is leverancier van alle soorten markeerverf, geschikt voor het 
aanbrengen van sportveldbelijning op écht gras. Zo is de markeerverf in kant-
en-klare en in geconcentreerde vorm verkrijgbaar. In de kleur wit zijn zowel de 
kant-en-klare als de geconcentreerde markeerverf in verschillende gradaties 
verkrijgbaar. De markeerverven zijn tevens in verschillende kleuren beschikbaar, 
vaak gebruikt voor het belijnen van de jeugdvelden of wanneer er meerdere 
spelvormen op één veld worden beoefend. 

Bent u op zoek naar een specifieke of afwijkende kleur, dan kunnen wij die op 
aanvraag voor u fabriceren.

SPORTVELDBELIJNING

Klaar voor gebruik markeerverf

voor een professioneel witte markering

±2 liter per voetbalveld (inhoud 10L/12.9kg)

Ook verkrijgbaar in de kleuren

Geel, Blauw, Rood en Groen

Sterke reiniger tbv markeerwagens 

en onderdelen

Gebuik het product puur om losse

onderdelen te ontkalken

Mengverhouding 1/10 voor het doorspoelen

van de markeerwagen (inhoud 10 liter)

Concentraat markeerverf

voor een heldere markering

Mengen met water 1/5 tot 1/7 (inhoud 10L/15kg)

Ook verkrijgbaar in de kleuren

Geel, Blauw, Rood en Groen

Klaar voor gebruik markeerverf

voor een heldere witte markering

±3 liter per voetbalveld (inhoud 10L/12.5kg)

Concentraat markeerverf

voor een professioneel / stadion 

witte markering 

Mengen met water 1/5 tot 1/7 (inhoud 10L/15.5kg)
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Grasmarkering.nl levert diverse types markeerwagens, geschikt voor het aanbrengen van 
zowel kant-en-klare als geconcentreerde markeerverf.

Grasmarkering.nl  heeft alle benodigdheden voor het markeren uitzetten en uitmeten 
van sportvelden in het assortiment. Ook levert grasmarkering onderdelen voor ieder 
type markeerwagen. Voor meer informatie of een demonstratie van onze producten 
neemt u contact op.

TOEBEHORENMARKEERWAGENS

Spankoord 500 meter Plifix pluimen in diverse kleuren

Meetlint 100 meter Meetwiel

Hand haspel
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VOETBALDOELEN
Grasmarkering.nl is leverancier van verplaatsbare voetbaldoelen. Onze lichtaluminium 
verplaatsbare voetbaldoelen zijn volledig gelast en zijn in tal van maten verkrijgbaar. 

De afmetingen van onze voetbaldoelen zijn de officiële afmetingen en conform de 
richtlijnen van de KNVB. Al onze doelen worden door ons op de club afgeleverd en zijn 
voorzien van doelnetten. Neem gerust contact op voor een voetbaldoel op maat!

     Voetbaldoel Elite Netbevestiging

DOEL KLEUR NET BREED HOOG DIEP BOVEN DIEP ONDER

Elite 732 Wit 732 244 80 200

Elite 600 Groen 600 200 85 160

Elite 500 Groen 500 200 85 160

Elite 400 Groen 400 200 85 160

Elite 300 Groen 300 200 85 160

     Voetbaldoel Champion Netbevestiging

DOEL KLEUR NET BREED HOOG DIEP BOVEN DIEP ONDER

Champion 500 Groen 500 200 85 160

Champion 400 Groen 400 200 85 160

Champion 300 Groen 300 200 85 160

                      Voetbaldoel Favorit Netbevestiging

    DOEL KLEUR NET BREED HOOG DIEP BOVEN DIEP ONDER

    Favorit 300 H150 Groen 300 150 120 120

    Favorit 300 H120 Groen 300 120 100 100

    Favorit 300 H100 Groen 300 100 100 100

    Favorit 240 Groen 240 120 100 100

    Favorit 200 Groen 200 120 100 100

    Favorit 180 Groen 180 120 100 100

    Favorit 160 Groen 160 100 80 80

    Favorit 120 Groen 120 80 60 60

Verankering in het gras
Verankering op het gras, 

verplaatsbaar Verankering in het beton
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VOETBALDOELNETTEN
Grasmarkering.nl is leverancier van alle soorten doelnetten en balvangnetten. 
Uw doelnetten en balvangnetten zijn in alle maten, in iedere maaswijdte, in alle 
draaddikte en in iedere kleur en /of kleur combinatie leverbaar. Afwijkende maten 
kunnen wij op aanvraag voor u fabriceren.

Grasmarkering.nl bied de service van het opmeten van uw netten zodat deze altijd 
perfect in het doel hangen. Voor advies of het inmeten van uw netten kunt u gerust 
contact opnemen.

KNOOPLOZE SENIOR VOETBALDOELNETTEN  
BREEDTE 7,50 M X HOOGTE 2,50 M

Senior doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen.
Maaswijdte 120 mm, voor P-doelen en kooi-doelen.

P-doelnetten:
Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, groen, en blauw in een draaddikte van 3 mm en 4 mm.
1 kleur, diepte boven 0,80 m x diepte onder 1,50 m. 
1 kleur, diepte boven 0,80 m x diepte onder 2,00 m.

Kooi doelnetten:
Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, groen en blauw in een draaddikte van 3 mm en 4 mm.
1 kleur, diepte boven 2,00 m x diepte onder 2,00 m

2-kleurige P-doelnetten:
Verkrijgbaar in de kleuren geel/blauw, rood/zwart, wit/groen, wit/blauw, wit/rood, geel/zwart 
en wit/zwart in een draaddikte van 4 mm. 2-kleurig, diepte boven 0,80 m x diepte onder 
2,00 m.

2-kleurige Kooi doelnetten:
Verkrijgbaar in de kleuren geel/blauw, rood/zwart, wit/groen, wit/blauw, wit/rood, geel/zwart 
en wit/zwart in een draaddikte van 4 mm. 2-kleurig, diepte boven 2,00 m x diepte onder 
2,00 m.

Afwijkende maten, kleuren en maaswijdten  kunnen wij op aanvraag voor u fabriceren.
Grasmarkering.nl bied de service van het opmeten van uw netten zodat deze altijd 
perfect in het doel hangen.

KNOOPLOZE JUNIOR VOETBALDOELNETTEN 
BREEDTE 5,15 M X HOOGTE 2,50 M

Jeugd doelnetten in knooploos hoge sterkte polypropyleen.
Maaswijdte 120 mm, voor P-doelen en kooi-doelen.

P-doelnetten Junior: 
Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en groen in een draaddikte van 3 mm en 4 mm.
1 kleur, diepte boven 0,80 m x diepte onder 1,50 m. 
1 kleur, diepte boven 0,80 m x diepte onder 2,00 m.

Kooi doelnetten Junior: 
Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en groen in een draaddikte van 3 mm en 4 mm.
1 kleur, diepte boven 1,00 m x diepte onder 1,00 m.

Afwijkende maten, kleuren en maaswijdten kunnen wij op aanvraag voor u 
fabriceren.Grasmarkering.nl bied de service van het opmeten van uw netten 
zodat deze altijd perfect in het doel hangen.
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KNOOPLOZE BALVANGNETTEN VOETBAL 
STANDAARD MATEN LEVERBAAR

Hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 3 mm, met 8 mm randkoord.
Maaswijdte 100 mm en 120 mm.

Standaard maten balvangnetten
5,00 m hoog  x 15,00 m lang
5,00 m hoog  x 20,00 m lang
5,00 m hoog  x 30,00 m lang

Afwijkende maten, kleuren en maaswijdten  kunnen wij op aanvraag voor u fabriceren.
Grasmarkering.nl bied de service van het opmeten van uw netten zodat deze altijd 
perfect in het doel hangen.

BEVESTIGING DOELNETTEN

Hierbij een greep uit ons assortiment voor de bevestiging van doelnetten. 
Voor meer informatie of een demonstratie van onze producten neemt u contact op.

Dubbele open nethaak Koord gevlochten 250 meter

Nethaak ohmega

Voorbeelden van een knooploos net
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Wilt u graag een gratis demonstratie van onze producten aanvragen?
Neem dan gerust contact met ons op!

Jordy Hagen 
06-24749897

info@grasmarkering.nl
www.grasmarkering.nl


