
 

 

Multifunctionele Pannakooi - instructies 
Aanwezige benodigdheden:  

- Pannakooi 
- Blower zwart/geel REH-1,5E 
- Zuig passtuk long 
- Transportzak 
- Verankermateriaal groot 
- Handleiding + logboek / opzetschema 
- Certificaat 
- Reparatieset 

 

Afmetingen: 
(opgevouwen op kar) 

9,2 meter bij 7,2 meter, 2,94 m (buitenmaten). 

 

Mogelijkheden:  

De multifunctionele Pannakooi is uitermate geschikt om te sporten in groepsverband. Je kunt 

door de grootte van het speelveld spelen van 1 tegen 1 (volwassenen) of 2 tegen 2 (kinderen). 

Het veld is geschikt om te voetballen, te basketballen, te hockeyen en zodra het volleybalnet 

gereed is, ook om te volleyballen. 
  



 

 

Instructies:  

Klaarzetten 

• Rij de pannakooi op de vervoerskar naar de desgewenste plek. 

• Kantel het karretje en leg de pannakooi op de grond. 

• Verwijder de beschermhoes en sjorband van de pannakooi. 

• Rol de pannakooi in zijn geheel uit 

• Sluit de blower op een juiste manier en op de goede plek  
(2 opties/slurven) aan.  

• Maak gebruik van de haspels om er voor te zorgen dat je de stroompunten kan 
bereiken. 

• Zorg ervoor dat de andere luchtpunten gesloten zijn. 

• Stop de stekkers in het contactpunt en blaas het veld op. 

• Verplaatst het veld naar de desgewenste positie.  
LET OP; Til de blowers op als je het veld wilt verplaatsen.  

 

Afbouwen:  

• Haal als eerste het volleybalnet van de haken af en vouw deze netjes op. 

• Haal de stekkers uit de stopcontacten. 

• Zorg ervoor dat alle luchtgaten open staan. 

• Maak de blowers los van de pannakooi. 

• Als het multiveld helemaal leeg is kan je starten met het oprollen. (foto 1) 

• Vouw de pannakooi dubbel. (foto 2) 

• Vouw hierna de pannakooi nóg een keer dubbel, naar een kwart (foto 3) 

• Start met het rollen aan 1 zijde en doe het zo strak en recht mogelijk. Als de pannakooi 
helemaal opgerold is trek je het geheel strak met de bijbehorende sjorband. (foto 4) 

• Leg de beschermhoes onder de opgerolde pannakooi. (foto 5) 

• Rol de pannakooi in de beschermhoes en trek aan met een sjorband. (foto 6) 

• Kantel het vervoerskarretje en leg de opgerolde pannakooi op de vervoerskar. En je 
pannakooi staat weer op de kar. (foto 7 en 8) 

 

 

  
LET OP: 

Het multiveld moet droog, schoon en netjes opgerold 

ingeleverd worden. Is dit niet het geval, dan zijn wij 

genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen. 



 

Foto 1 
Als het multiveld helemaal leeg is kan je starten met 

het oprollen. 

Foto 2 
Vouw de pannakooi dubbel 

  

Foto 3 
Vouw hierna de pannakooi nóg een keer dubbel, naar 

een kwart 

Foto 4 

Start met het rollen aan 1 zijde en doe het zo strak en 

recht mogelijk. Als de pannakooi helemaal opgerold is 

trek je het geheel strak met de bijbehorende sjorband 

  

Foto 5 

Leg de beschermhoes onder de opgerolde pannakooi 

Foto 6 
Rol de pannakooi in de beschermhoes en trek aan 

met een sjorband 

  

Foto 7 
Kantel het vervoerskarretje en leg de opgerolde 

pannakooi op de vervoerskar. En je pannakooi staat 

weer op de kar 

Foto 8 
Kantel het vervoerskarretje en leg de opgerolde 

pannakooi op de vervoerskar. En je pannakooi staat 

weer op de kar 

  

Afbouwen 



 

  

 

Foto 1 

 Kantel het vervoerskarretje en leg de opgerolde 

pannakooi op de grond.  

Foto 2 

 Kantel het vervoerskarretje en leg de opgerolde 

pannakooi op de grond. 

   

Foto 3 
Rol de pannakooi uit de beschermhoes en haal de 

sjorband los 

Foto 4 
Leg de beschermhoes onder de opgerolde pannakooi 

  

Foto 5 
Start met het rollen aan 1 zijde totdat de pannakooi 

helemaal uitgerold uit. 

Foto 6 
Vouw hierna de pannakooi nóg een keer helemaal uit. 

  

Foto 7 
Vouw hierna de pannakooi nóg een keer helemaal uit.  

Foto 8 
Vouw hierna de pannakooi nóg een keer helemaal uit. 

En opblazen maar! 

   

Opbouwen 


