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Doel
Lukas

Laat voetbalharten sneller kloppen: ideaal om met de 
kids een paar ballen te schieten op het doel.
 
De extra kick: niet iedereen heeft dit in zijn tuin  
staan, zeker niet zelfgemaakt. 
Met Lukas heb je in ieder geval een voltreffer!
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78 79

2x 1000 mm

2x 800 mm

2x 500 mm

Doel Lukas

Metaalzaag

5x steigerbuis BUILDIFY van staal 1000 mm
Afgezaagd op:
2x 1000 mm 
2x 800 mm 
2x 500 mm 

6x hoekstuk BUILDIFY 90° 

Stiftsleutel zeskant BUILDIFY

1x aanhangernet Mamutec groen 
1500 x 2200 mm

1x pak kabelbinders
UV-bestendig zwart 310 x 4,8 mm  
100 stuks Haupa

1x pak metalen haringen U-vorm 
FloraSelf 10 stuks

Duimstok

Halfronde vijl

Schaar

Handleiding in 4 stappen

1

BUIZEN INKORTEN
Draag voor de volgende stappen geschikte veiligheidshandschoenen. 
Twee buizen (1000 mm) met de metaalzaag op maat zagen: 800 mm. En 
een buis in 2x 500 mm. De einden van de afgezaagde buizen binnen en 
buiten met de halfronde vijl afbramen, om verwondingen te vermijden.

OP MAAT ZAGEN BUIZEN

Van de buizen en hoekstukken het doelframe maken (zie tekening 
linksboven). Met de stiftsleutel zeskant BUILDIFY de buizen in de 
hoekstukken bevestigen.

Het net over het doelframe leggen, uitlijnen en om de 10 tot 20 cm met 
een kabelbinder vastmaken aan de buizen. Zorg ervoor dat de lipjes op 
de kabelbinders aan de achterkant van het doel zitten en naar het net 
zijn gericht. Knip vervolgens het overhangende net af met een schaar. 

Plaats de 10 metalen haringen op gelijke afstanden over de buizen 
op de grond en druk of sla ze in de grond totdat het doel stabiel 
staat. En nu lekker voetballen.

2

3 4

DOELFRAME MAKEN EN VASTSCHROEVEN

NET AANBRENGEN DOEL BEVESTIGEN

800 mm

500 mm

1000 mm

Potlood

BUILDIFY-PRODUCTEN

GEREEDSCHAP

ANDERE MATERIALEN

Hamer

Houd je aan de veiligheidsinstructies op p. 12. 

VEILIGHEID
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