
INNBYTTERBOKS OG FOTBALLMÅL

Dommerboks

1 rader

• Innbytterboksen / spillekabinen leveres
som 2 rader (14 plasser) lengde 4m.
Kan også leveres som 1 rader
i lengdene 3m / 4m / 5m /6m / 7m.

Alle bokser kan leveres med eller 
uten seter, i hard plast eller  
med trebenker. Vi leverer  
også dommerbokser.  
Fjerde dommerboks (1,20m).  
Alle bokser kan leveres med  
eller uten seter

• Innbytterboksene / spillekabinene
er designet og produsert med en
rekke forbedringer med tanke på
levetid og brukervennlighet.

Vi kan nevne:  
Bedre materiellvalg.  
Aluminiumprofiler 40 x 40 x 4mm,  
Lexanglass, forsterkede hjørner,  
360 o svingbare hjul samt innfellbare  
bære-håndtak for lettere og kunne  
flytte / håndtere innbytterboksen /  
spillerkabinen på baneområdet.

Vi tilbyr gode fraktpriser i hele Norge.

Kontakt: Trond Ringstad   Tel. +47 975 25 480    E-post: Trond.Ringstad@norasport.no    
Produsert ved Norasport Industris fabrikk på Skedsmo nord for Oslo

Nettinnfesting / krok
• Skrues ned i profilen (torx).
• Ligger i ett med profilkanten, bygger ikke ut.
• Produsert i aluminium.
• Meget slitesterke. 
• Ekstra nettinnfestning ved hjørner.
• Nettene blir helt tette, slipper tau.

Hjørneprofil
• Ekstra forsterkning av hjørneprofilen samt

dobbel sveis av hjørne.
• Alle profiler hele 11 % sterkere 

enn tidligere (ekstra forsterkninger).

Nettbøyler
• Nettbøyler med minimal lengde.
Dette gir betraktelig mindre spenn/
moment mot hjørnefester til profil.
Mindre belastning på hjørner gir
lengre levetid på fotballmålene.

Hjulsett.
• To typer. Med og uten 360o sving.
(Uten sving, 70mm brede hjul. Med 360o sving,
40mm brede hjul).Begge typer er produsert i
aluminium. Kan ettermonteres (monteres
direkte på / i bunnprofil)

Innbytter 2 rader og innbytter 1 rader.

• Vi gir hele 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil på innbytterboksene  og fotballmålene

Nett
• Leveres i både nylon og polypropylen.
2/3/4mm tråd, 5 og 6 mm kantsying.
• Maskestørrelser 40mm/50mm/100mm/120mm.
Farger: grønn, svart, hvit, blå, rød og gul. Kan
også levere fargekombinasjoner på forespørsel.

Vår tilbud 
Priser på fotballmål:

• 3 x 2m kr. 7.890,-
• 5 x 2m kr. 8.890,-
• 7,32 x 2,44m kr. 9.890,-
Inkludert nett og hjulsett
eks. mva og frakt

Vår tilbud

Norasport Industri har designet og produsert innbytterbokser og fotballmål i en årrekke for 
det skandinaviske markedet. Med den erfaring lagt til grunn, har vi nå designet og satt i 
produksjon vår egen serie av innbytterbokser og fotballmål.

Justerbare bærehåndtak i front profil

2 Rader
kr 26.000,-
(Eks.mva og frakt)




