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Specificaties en prijzen scorebord behuizingen 
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Behuizingen voor scorebord inbouwsets 

Voor elke display combinatie hebben wij de passende behuizing beschikbaar. 

Naast de gekozen displaycombinatie, is ook de keuze van de gewenste behuizing belangrijk voor de prijsbepaling. 

Elke scorebord behuizing bestaat uit 

 Hoogwaardig 10cm diep dubbelwandig geanodiseerd aluminium profiel rondom, geschikt om in te boren / tappen en voorzien van 

afwateringsgaten 

 Klapprofielen voor het eenvoudig verwijderen van de frontplaten (voor bijvoorbeeld service of belettering) 

 Weervaste achterplaat 

 Weervaste frontplaat (aluminium-/kunststof sandwichplaat, 4 mm, kleur wit), vandalismebestendig, indien gewenst te voorzien 

van reclame uitingen, clubkleuren, logos, voorzien van zaaggaten voor display modules in de gewenste indeling 

Type S: 2510 x 630 x 100mm (niet geschikt voor type 836 2-4-2) 

Voorbeelden type 1-2-1 / 1-4-1 / 2-2-2 in deze behuizing 

      
 

Prijs behuizing type “S” incl. frontplaat en zaaggaten voor display modules                                        550,00 Euro 

 

Type M: 2510 x 1260 x 100mm (niet geschikt voor type 836 2-4-2) 

Voorbeelden type 36cm 1-2-1 / 1-4-1 / 2-2-2 in deze behuizing (de indeling van de display modules is vrij aan te passen) 

      
 

Prijs behuizing type “M” incl. frontplaat en zaaggaten voor display modules              825,00 Euro 
 

Type L: 3000 x 750 x 100mm                        Type XL: 3000 x 1480 x 100mm  

Voorbeelden type 836 2-4-2 in deze behuizingen (ook geschikt voor alle andere types) 

                
 

Prijs behuizing type “L” incl. frontplaat                     Prijs behuizing type “XL” incl. frontplaat   

en zaaggaten voor display modules        725,00 Euro                  en zaaggaten voor display modules        1.050,00 Euro 

 

Tevens leveren wij voor de 24cm display modules ook de behuizing  

type XXS 2000x630x100mm (500,00 Euro) en type XS 2000x1000x100mm (650,00 Euro) 

SCOREtec werkt met 4 standaardafmetingen, daarnaast is elke andere gewenste afmeting uiteraard ook leverbaar! 


