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Sport- en voetbalkooien;
plezier voor kinderen maar
ook voor omwonenden
Spelen in de wijk, dat hoort erbij. Sport en spel zorgt voor sociale bewustwording bij kinderen. En het is
ook gezond, dat weet iedereen. Maar bovenal willen we dat spelen leuk is. Niet alleen voor de kinderen,
maar voor iedere wijkbewoner. Want speelveldjes kunnen ook voor overlast in de wijk zorgen. Omdat
de speelveldjes vernield worden, of omdat er sprake is van geluidsoverlast of hinder door bijvoorbeeld
voetballen die in tuinen belanden. LEGI biedt hiervoor een solide oplossing. LEGI is producent van
geluidsabsorberend en molestbestendig draadmathekwerk. Dankzij dit unieke hekwerk zorgen wij voor
speel- en trapveldjes in de wijk waar iedereen plezier van heeft. De rubberelementen aan de staanders
absorberen het geluid van ballen tegen het hek. Op een afstand van tien meter klinkt dit nauwelijks
harder dan het geluid van een normaal gesprek. Aan de sterke massief stalen staanders van IPE-profiel
wordt een draadmat bevestigd, dat dankzij zijn sterke constructie zeer molestbestendig is. Goed voor
een jarenlange solide afrastering van het speelveld en veel speelplezier. En last but not least; het ziet er
ook nog eens goed uit. ►
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LEGI Sport- en voetbalkooien,
dé oplossing voor waar
geluidshinder een thema kan zijn
In een woonwijk kan een sportkooi de ideale
plek zijn om kinderen veilig en onbezorgd
met een balsport bezig te laten zijn. Maar
als die bal vaak tegen het hek komt, kan
de geluidsoverlast daarvan zorgen tot veel
irritatie en onmin, wat soms uiteindelijk
het sluiten van de sportkooi tot gevolg
kan hebben. De geluidsarme sport- en
voetbalkooien, van LEGI met geluidsemissie
certificaat, zijn dan dé oplossing. Want onze
kooien behoren tot het absolute topsegment
als het om geluidsemissie-reductie gaat als
een bal van 5 meter afstand tegen de wand
van onze LEGI-kooi geschoten wordt, geeft
dit 5 meter buiten de kooi een geluidsnivo
van slechts 68 decibel!

Topkwaliteit
Alle LEGI sportkooien en pannavelden
worden geleverd met een TÜV-certificaat,
betreffende de contactgeluidsemissie.
Maar daarnaast behoren deze kooien
kwalitatief ook tot de absolute topklasse.
Optioneel leverbaar met een leunbuis.
Deze leunbuizen zijn, net als de wanden
en doelen, leverbaar in een Ral-kleur naar
keuze. Onze speelveldafrastering is uit te
voeren met ballenpoortjes, enkele of dubbele poorten, loopsluizen, stalen goals,
etc. Bijna alles is mogelijk. Daarnaast
zijn onze sportkooien ook leverbaar als
volledig gesloten. Bijvoorbeeld als een
voetbal-basketbalcombinatie. Onze
sportkooien zijn leverbaar vanaf afmetingen: 5 x 10 meter, dus ook als pannakooi
of pannaveld. Wij kunnen voor u een
sportveld op maat ontwikkelen inclusief
kunstgras. Vraag LEGI hiervoor naar de
mogelijkheden. ●

Waarom LEGI?

■■ Hoogste kwaliteit
■■ Korte lijnen
■■ Uitvoering conform gestelde eisen
■■ Ontzorging voor het gehele traject
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