
Universele vrijstaande speelpaal
Verplaatsbare netinstallatie voor binnen 
en buiten, incl. net (6,1 m lang) voor vele 
net- en draadspellen, waaronder (kinder)
tennis, (beach)volleybal, vuistbal, voetbal-
tennis, badminton, Indiaca, ringtennis, etc. 
2 stabiele netpalen van elk 118 kg met 
kogelgelagerde massief rubberen wielen 
voor een eenvoudig transport. Stalen zuilen 
80 x 80 mm met afneembare gewichten, 
vloerbeschermende rubberen kussentjes, 
gemakkelijk afleesbare schaalverdeling, 
traploze hoogteverstelling van 100 - 245 
cm en klemsysteem met zwengel.
D9525 l Paar 1.599,-
W 250 kg

1.599,-

Multifunctionele Speelpalen
Palen 3 m hoog, uit dikwandige aluminium 
profielen 80x80 mm. Blauw gecoat stalen 
frame, vrijstaand met grote transportwie-
len. Voor volleybal, badminton, tennis en 
anderen netsporten. Ook bruikbaar als 
hoogspringpalen, zowel binnen en buiten. 
Zeer stabiele en zware constructie (120 kg/
paal). Deze multi-constructie kan overal 
worden gebruikt waar geen grondhul-
zen kunnen geplaatst worden. Door dit 
multifunctionele gebruik is het een zeer 
nuttige investering! Levering zonder net. 
Levering per paar. 
D9520 l Paar 1.699,-
W 240 kg

1.699,-

Grondpot van roestvrij staal
Corrosiebestendig en absoluut dichtgelast 
voor plaatsing in beton. Voor plaatsing in 
sportvloeren, afstand tot OKF = 50 mm. 
Insteekdiepte 300 mm voor profieluitvo-
eringen Ø 83 mm of 80 x 80 mm.
G8234 p 83 mm rond Stuk 39,95
G8249 p 80 x 80 mm 

vierkant
Stuk 42,95

vanaf 39,95

Combi-grondbus met deksel
Speciale combi-grondbus met deksel en 
dekselvak voor speelpalen met een rond 
profiel Ø 83 mm, een vierkant profiel 80 x 
80 mm of een ovaal profiel 120 x 100 mm.
F1089 p 35 cm Stuk 94,95
F1064 p 50 cm Stuk 94,95

vanaf 2 Stuk 105,95

vanaf 94,95

Alu-netpalen met adapter
Volleybalpalen-adapter voor ronde bo-
demhulzen. U wilt nieuwe vierkante 
volleybalpalen (80 x 80 mm) bestellen 
en de bestaande grondbussen gebru-
iken waarvan het profiel van de huidige 
paal verschilt? Geen probleem met onze 
extra adapters! Onze adapterpalen pas-
sen perfect in alle indoor grondhulzen.  
 
Gelieve alle maten naar ons door te sturen: 
nl. de insteekdiepte en de Ø. Levering in 
paar. 80 x 80 mm met adapter. Deze palen 
zijn slechts een tijdelijke oplossing als de 
adapter kleiner is dan de paal. De palen 
met adapters zijn ook minder stabiel dan 
palen met een vaststaand profiel.
V1654 l Paar 799,-
W 48 kg  

799,- Zwengel voor Volleybalnet
Handslinger, ronde nadering, Ø = 2 cm, 
met gleuf.
E6221 p Stuk 35,95

35,95

Zuignap
Met praktische tiltbeugel. Hoge zuigkracht, 
compact en universeel.
D8435 p Stuk 22,95

vanaf 10 Stuk 19,95

Universal bodemhulzen-afdekking
Gemaakt van gietaluminium, coated met 
kunststof, compleet met frame, deksel en 
ketting, geschikt voor alle bodemhulzen, 
vrije opening 180 mm.
H1404 p Stuk 25,95

25,95
Rubberen zuignap
Om afdekplaten op te tillen.
D8430 p Stuk 14,95

vanaf 10 Stuk 12,95

Zwengel voor volleybalnet
Met een open haak.
E6222 p Stuk 19,95

19,95

Zwengel voor volleybalnet
Vierkant profiel 10 x 10 mm.
E9665 p Stuk 32,95

32,95

80 x 80 mm

Ø 83 mm

zonder spanin-
richting

90° gedraaid

met spaninrichting

zonder spanin-
richting

Alu-multifunctionele speelpalen
Multifunctionele speelpaal met eenvoudige nethoogteverstelling door unieke constructie 
van de spaninrichting. Materiaal: aluminium, geanodiseerd. Geleverd in ronde Ø 83 mm 
en vierkante 80 x 80 mm profielen, zonder bodemhulzen en deksels. Levering in paar.
V1694 l 80 x 80 mm Paar 589,-
W 30 kg  
V1693 l 83 mm rond Paar 569,-
W 27 kg  

vanaf 569,-

Alu-middenpalen
Voor meerdere velden met aan beide zijden ingebouwde geleideprofiels; Netten 
traploos in hoogte en onafhankelijk van elkaar instelbaar. Geleverd in ronde Ø 83 mm 
en vierkante 80 x 80 mm profielen, zonder bodemhulzen en deksels.
V1676 l 80 x 80 mm Spindel Stuk 429,-
W 19 kg  
V1692 l 80 x 80 mm Zonder spaninrichting Stuk 289,-
W 15 kg  
V1675 l 83 mm rond Spindel Stuk 409,-
W 17 kg  
V1691 l 83 mm rond Zonder spaninrichting Stuk 279,-
W 14 kg  

vanaf 279,-

ALU-MIDDENPALENMULTIFUNCTIONELE SPEELPALEN

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Multisport palen en grondbussen




