Tafeltennistafels Indoor

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

SPORT EN SPEL AANBEVOLEN
Ideaal voor scholen en verenigingen

zonder net

499,-

Joola® Tafeltennistafel WORLD CUP
Toptafel voor school- en clubsporten volgens EN 14468-1
B. Plaatdikte 22 mm, supersnel speelvlak, 50 mm metalen
profielframe, elke plaathelft kan op 4 rollen worden
verplaatst, dus bijzonder gunstige opslagafmetingen
door middel van de halvering. Gemakkelijk te installeren
en te demonteren. Zonder netwerk.
T4823 l
T4822 l
W 108 kg

Blauw
Groen

Stuk 499,Stuk 499,-

9,95
Joola® Tafelreiniger
Reinigingsvloeistof voor tafeltennistafels. Verwijdert stof,
vuil- en zweetresten. Gewoon wat verstuiven op vlek,
enige tijd wachten en afvegen met een niet-pluisende
doek. Geschikt voor indoor- en outdoortafels (niet voor
betontafels). 500 ml fles met pomp.
T4904 p
Basisprijs/l

zonder net

zonder net

369,-

599,-

Joola® Tafeltennistafel TRANSPORT
Toptafel voor school- en clubsporten volgens EN 14468-1 B. Plaatdikte 19 mm,
supersnel speelvlak, 40 mm metalen profielframe, elke plaathelft kan op 4 rollen
worden verplaatst, dus bijzonder gunstige opslagafmetingen door middel van de
halvering. Gemakkelijk te installeren en te demonteren. Zonder net.
T4835 l
T4836 l
W 92 kg

Stuk 369,Stuk 369,-

Groen
Blauw

Stuk 9,95
19,90

Joola® Tafeltennistafel 2000-S
Een topwedstrijdtafel volgens DIN EN 14468-1 A voor topsport. Plaatdikte 22 mm,
supersnel speelvlak, metalen profielframe 50 mm hoog, massief onderstel, inklapbaar,
voetsteun. Serie met zware wielenset. ITTF-goedgekeurd, zonder net
Groen
Blauw

T4830 l
T4831 l
W 105 kg

Stuk 599,Stuk 599,-

669,-

Joola® Tafeltennistafel OUTDOOR TR
De weerbestendige, hoogwaardige tafel voor recreatief
en thuisgebruik. Een solide afwerking gecombineerd
met een aantrekkelijk design én de bekende JOOLAkwaliteit maken deze tafel tot maatstaf in het recreatieve
tafeltennis. De 22 mm dikke bladen zijn gemaakt van een
hoogwaardige sandwichconstructie van halve aluminiumschalen. Met aantrekkelijk kunststof frameprofiel 50 mm,
gepoedercoat metalen onderstel en transportsysteem.
Elke bladhelft rust op 4 wielen en is mobiel, met antiomvalbeveiliging. De tafel is absoluut weerbestendig
en beschikt over uitstekende speelkenmerken. Voor
ambitieuze vrijetijdsspelers. Gewicht 58 kg. Zonder net.
T4819 l
W 58 kg

208

www.spor tenspel.be

Stuk 669,-

799,Joola® EXTERNA GB
De outdoor-tafeltennistafel Externa GB heeft een tafeltennisblad met glasvezelversterkte polyester. Het oppervlak
is absoluut weerbestendig en resistent tegen vorst, hitte
en temerpatuurschommelingen. Ondergestel uit massief
metaal. Levering zonder netset. Volgens EN14468-1 D.
T4818 l
W 130 kg

Stuk 799,TR op aanvraag

159,Joola® weerbestendig netstel EXTERNA
Passende, weerbestendig netstel voor tafeltennisstafels
EXTERNA en CITY. Uitvoering uit stabiel, volmetaal.
Verbinding met tafeltennistafel is zeer robuust, bijna
niet te lossen.
T2064 y

Stuk 159,-

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek l Levering per vracht y Omvangrijk artikel p Pakketdienst | W Verzendgewicht

