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Se mere på: www.dkinventar.dk

Hurtig levering kontakt os på:  
60 17 94 16  -  21 91 02 72  

eller bestil på webshop

Boldbaner er i stigende 
grad blevet populære, da 
man skaber rammerne for 
sjov, aktiv spil og leg.  
 
Kontakt os og indhent tilbud 
samt hvis I evt. ønsker op-
sætning både på bestående 
bund eller nyt underlag.

Nem  
opsætning

 

”Click”

”Click

Høj gitter

”Click

Til de små

”Click

Størrelse 
efter ønske

”Click

Boldbaner aktiv leg for børn og unge 

Panna bane 8-kantet  
Incl. 2 mål - Banen kan placeres på alle plane områder. 

10-kantet TILBUDSPRIS 19.995 (24.994,- incl.moms) 
12-kantet TILBUDSPRIS 24.995 (31.244,- incl.moms)

TILBUDSPRIS ex. moms/fragt                
17.998,- 
(22.498,- incl.moms)

Click-system  
Incl. 2 mål - Banen kan placeres på alle plane områder. 
Se mere på www.dkinventar.dk

TILBUDSPRIS ex. moms/fragt              
25.998,-
(32.498,- incl.moms)

Panna bane med høj gitter 
8-kantet incl. 2 hærværkssikret mål

10-kantet TILBUDSPRIS 49.800 (62.250,- incl.moms)

12-kantet TILBUDSPRIS 59.000 (73.750,- incl.moms)

Multibane Mini 5x9 m 
incl. 2 hærværkssikret minimål
God til børnehaver og skoler
 

Multibaner f.eks 7x12m 
Incl 2 hærværkssikret håndboldmål  
Se mere på www.dkinventar.dk  

Multibane 9x18  GOD PRIS         76.900 kr. (96.125,- incl.moms) 
Multibane 10x20  TILBUDSPRIS 79.900 kr. (99.875,- incl.moms)

TILBUDSPRIS ex. moms/fragt                             
39.800,

(49.750,- incl.moms)

TILBUDSPRIS ex. moms/fragt          
39.900,-
 (49.875,- incl.moms)

TILBUDSPRIS ex. moms/fragt              
69.900,-

(87.375,- incl.moms)

Panna Bane
Dansk producerede til boldspil i 
skolegården, i klubben, på torvet, 
på campingpladsen, ved idræts-
anlægget eller noget helt andet. 
Panna baner er sjove at spille i. 
Panna baner kan bruges af alle 
aldre, og både børn og voksne 
kan spille sammen.
Nem at montere.

Størrelse:
Fås i 8-10 eller 12-kantet
Areal:  
F.eks: 8-kantet Ø: 5,6 m, 22,5 m2  
Højde: 60 cm

Panne Bane ”Click”
100% vedligeholdelsesfri. Kan  
stilles op ude og inde. Utrolig nem 
at sætte op, og tage ned igen. 

En god løsning hvis det er en bane 
der skal bruges i perioder eller 
f.eks til firma- eller sportsarrange-
menter, messer og byfester m.v. 
Men den kan også sagtens stå 
permanemt.  
 
Størrelse:
8-kantet
Areal: 22,5m2. H: 0,6m. Ø: 5,6m

Panna Bane med høj gitter
Panna Bane med gitter bliver 
mere og mere populær i klubber, 
skoler, legepladser m.v. De er 
solidt og holdbare og god til alle 
uanset alder. God aktivitet for 
børn og unge. Nem at montere. 

Med stålrammen på banderne 
dannes boldbure, hvor bolden 
ikke kan hoppe ud af spillet

Størrelse:
Fås i 8 -10 & 12-kantet
Areal: f.eks 8-kantet: 22,5m2.  
H: 1,8m. Ø: 5,6m

Multibane MINI 
En kombination af Multi- og  
Panna bane på 5x9 meter,  
beregnet for de SMÅ. 
Kræver ikke meget plads, og kan 
overflademonteres, hvilket giver 
en billig totalløsning, men på et 
stadig højt kvalitetsniveau.
Et støjsvagt og næsten vedlige-
holdelsesfrit produkt.

Størrelse:
5x9 meter
Langsider højde: 60 cm
Højde i enderne: 90 cm

Multibaner  
- størrelse efter ønske
Multibaner har mange muligheder 
og et fantastisk samlingspunkt og 
giver aktivitet. 
Vi kan f.eks. tilpasse en bane  
præcis til det område der er til 
rådighed, og dermed sikre en 
optimal udnyttelse af pladsen. 
Og vi kan udstyre banen med 
hockey-, basket- håndbold- og 
fodboldsmål.

Alle vore multibaner  
opfylder multibanestandard  
DS/EN 15312+A!

Størrelse:
Laves efter ønske

Se også vores møbler. Dansk inventar udviklet igennem mere end 20 år  
- og et håndværk der er lavet til institutioner/skoler med holdbarhed år efter år

Hurtig levering kontakt Dkinventar på: 60 17 94 16 eller 21 91 02 72 · info@dkinventar.dk

Tilbud gælder til og med 31.03.22. Forbehold for trykfejl og prisstigninger og udsolgte varer. Priser er uden moms og fragt. 

Totalløsning 
DKinventar kan tilbyde jer totalløsning hvis I ikke selv ønsker at sætte jeres nye boldbane op. Vi kan sørge for I får jeres 
nye boldbane sat op, med bundarbejde på bestående jord, eller belægning der passer til jeres behov. 

Hurtig levering på boldbaner - giver også tilbud på montering samt bundopbygning...


