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VOLLEYBALNETTEN

Goedgekeurd volgens regelgeving, 9,5 x 1 m, maas-
wijdte 10 cm, volgens DIN 7876.

9,5 x 1 m, mazen 10 cm, volgens DIN 7876. Deze 
netten bieden 6 beslissende voordelen:

- Geïntegreerde glasvezel polyesterrandversterking, 
geen zijdelingse staven. 
- witte rand, 7 cm boven en 5 cm onder 
- Spanningssnoer met snelkoppeling op 4 punten

- Geïntegreerde glasvezel polyesterrandversterking, 
geen zijdelingse staven. 
- witte rand, 7 cm boven en 5 cm onder 
- Sterke KEVLAR® spanningskabel 11,7 m. 
- Spanningssnoer met snelkoppeling op 6 punten 
(exacte, oneindige variabele spanning). 
- 4 oogjes op de hoekpunten voor spanlijnen en 
halfringen (niet meer scheuren op de hoekpunten). 
Gemiddelde hoogte van het spanningsnet zoals vereist 
97 cm. 
- Onderrand met spanningslijn in ex-
tra sterke band, dus precieze netspan-
ning met weinig krachtinspanning.

Toernooien  DVV1 - nationale, regionale competitie, 
internationale competities

Toernooien DVV2 - volgens de richtlijnen van de 
nationale verenigingen

Netantenne voor volleybalnetten
DVV-keurmerk. Compleet met antenne-bewaartassen. 
180 cm lang. Levering per paar. Inclusief bevestigings-
koorden.
V1590 p Eendelige antenne, 180 cm Paar 41,95
V1591 p Tweedelige antenne, 2x90 cm Paar 45,95

vanaf 41,95

Opbergtassen
Voor volleybalantennes, met markeringsband uit bedekt 
polyesterweefsel, DVV-keurmerk. Levering in paar. 
Inclusief bevestigingskoorden.
V1592 p Paar 25,95

25,95

Opbergtassen
Voor volleybalantennes, met kittenband voor gemakkelijke 
en snelle bevestiging aan het net. Levering in paar.
V1608 p Paar 25,95

25,95

TRAINING DVVII DVVI DVVI - SMASH

Netdraaddikte 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm

Spankabel Met stalen kabel Met Kevlar kabel Met Kevlar kabel Met Kevlar kabel Met Kevlar kabel

Aantal spantouwen 4 4 6 6 6

Bijzonderheid – – – –
Met keerrol/

katrol

Levering p p p p p

Art.nr. V1755 V1582 V1583 V1584 V1585

Prijs 74,95 111,95 131,95 151,95 159,95

Volleybalcompetitienet DVV1 SMASH
Dit net is aan beide uiteinden voorzien van een KEVLAR-
spankoord met nieuwe rollagers voor een exacte uitlijning 
ten opzichte van de de speelveldmarkering in gespannen 
toestand (heel precieze, gelijkmatige, harde netspanning). 
Ca. 4 mm slijtvast polypropyleen. 
V1585 p Stuk 159,95

Volleybal trainingsnet EXCLUSIEF 
Trainingsnet van ca. 2,3 mm dik polypropyleen, zeer sterk, 
knooploos, rondom omzoomd met zeildoek, bovenaan met 
staalkabel 4 mm dik, 11,7 m lang. Lateraal met ingelijste 
glasvezel-polyester staven en 4 spankoorden. Afmetingen 
volgens voorschriften 9,5 x 1 m, maaswijdte 10 cm.
V1755 p Stuk 74,95

Volleybal-lengtenet
Knooploos volleybal-lengtenet uit slijtvast polypropyleen, 
ca. 3 mm dik. Bovenaan voorzien van polyester afzetband. 
Lengte van het Kevlarkoord: netlengte + 2 m. Gelieve 
bij uw bestelling de gewenste netlengte aan te geven! 
Prijs per meter.
V1587 p Per lm 11,95
Basisprijs/m 11,95

Snelmontage-trainingnet
Polyethyleen, groen-wit. Zonder stalen kabel, 60 cm 
hoog. Wordt geleverd met 50 cm rubberen lussen op 
elke hoek. 10 m lang.
V1754 p Stuk 33,95

Volleybaltrainingnet SCHOOL
Afmetingen naar voorschrift: 9,5 x 1 m, maaswijdte 10 
cm, staaldraad voor netspanning.
V1580 p Stuk 41,95

Volleybaltrainingnet TRAINING
Afmetingen naar voorschrift: 9,5 x 1 m, maaswijdte 10 
cm, staaldraad voor netspanning.
V1581 p Stuk 58,95

Vrijetijdsvolleybalnet
Afmetingen naar voorschrift: 9,5 x 1 m, maaswijdte 10 cm.
V1758 p Stuk 33,95

Detail katrol/keerrol 
competitienet „Smash“

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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