
Wandsteun
Ideaal voor het ophangen van de netbeugel voor het 
praktisch opbergen van opgerolde netten.
V1760 p Stuk 31,95

31,95

Net-oprolbeugel
Ideaal voor het opbergen van sportnetten ( volleybal, 
tennis, badminton,... ). Geen netknopen meer, snelle 
op- en afbouw, praktische opberging.
V1570 p Stuk 25,95

25,95

Afsluitbare wandbeugel
Poedergecoat staal, met veiligheidsketting voor het 
veilig opbergen van volleybal- of badmintonnetten. Deze 
wandhouder kan worden afgesloten met een traditioneel 
slot zodat netten niet kunnen gebruikt worden zonder 
toestemming (netbeugel niet inbegrepen in de levering).
V1761 p Stuk 57,95

57,95

Afsluitbaar met 
hangslot

Opbergwagen
Voor badmintonnetten. Met deze opbergwagen bergt u 
netten eenvoudig en snel op. Geschikt voor 4 netten. Kan 
worden gedemonteerd voor gemakkelijk transport (afm 
ca. 122 x 87 x 10 cm). Ook geschikt voor volleybalnetten.
D1778 p Stuk 199,-

199,-

Transport- & opbergwagen voor gymnastiekbanken
Opbergwagen voor het transport en ruimtebesparende 
opslag van maximaal 6 banken. Vaste stalen constructie 
met 4 wielen. Afmetingen (gemonteerd): 260 x 80 x 
140 cm.
G8500 l Stuk 379,-
W 45 kg

379,-

Opbergconsole
voor het opslaan van volleybal-, rek- en badmintonpalen. 
Leverbaar met schroeven en pluggen. Stalen planken 
met PVC-coating beschermen de palen.
D8022 p 1delig voor 2 palen Set 33,95
G7100 p 2delig voor 4 palen Set 58,95
G7102 p 3delig vooor 6 palen Set 92,95
G7101 p 4delig voor 8 palen Set 100,95

vanaf 33,95

Voorspanlijn ISI-LINK
Met behulp van deze voorspanningsband, kan het net 
snel en eenvoudig op de gewenste speelhoogte gebracht 
worden. Zodoende zal het aanspannen tot de zwengel 
duidelijk worden gereduceerd. Totale lengte 65 cm, 
met karabijnhaak.
V2505 p Stuk 8,45

8,45

Incl. bevestigings-
materiaal schroeven 
en moeren

Spangordel
Met zelfsluitende gesp. De universele snelspanner.
D1801 p Stuk 14,95

14,95

Spankoord
Voor volleybalnetten. Voor zijdelings aanspannen van het 
net, ca. 2 cm lang, inclusief spanelement.
V1595 p Stuk 7,95

7,95

Vervang-spanelement
Zwart, uit kunststof, voor het opspannen van spankoorden 
van volleybalnetten.
V1596 p Stuk 4,95

Staaldraad
Vervang-staaldraad, diameter 4 mm, verzinkt met twee 
lussen
V1593 p Stuk 20,95
Basisprijs/m 1,79

20,95

KEVLAR-kabel
Vervang-spankabel uit de textiele kunststof kevlar, met 
twee lussen.
V1594 p Stuk 25,95
Basisprijs/m 2,22

Specificeer de gewenste lengte indien u langere 
spankabels nodig heeft!

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Opberging en toebehoren




