
Zwengel

Zwengel

Spindel spansysteem

Haken voor 
netspanning

Glijhaken met  
keerrol

Glijhaken met  
opening naar boven

Glijhaken met 
opening naar beneden

Ogen voor  
wandbevestiging

Ogen voor  
wandbevestiging

Spindel-spansysteem

Haken voor netspanning

Zwenkwielen

Wandophanging

Penbevestiging

Wandprofiel
Met verstelbare nethaken, en bevestigingsmateriaal. 
Hoogte: 226 cm, 22 mm diep
V1700 l Stuk 129,-
W 5.5 kg

Spindel-spantechniek
Passend voor wandprofielen, incl. zwengel en 2 schu-
ifblokken voor bevestiging aan het wandprofiel (gelieve 
de profielbreedte/binnenmaat op te geven bij bestelling). 
V1701 p Stuk 199,-

Speelpalen-wandsysteem
verwijderbare multifunctionele palen gemaakt van alu-
minium met bodemplaat-pinsysteem, nethoogte oneindig 
verstelbaar. Ideaal voor zalen waar het niet mogelijk is 
om bodemhulzen te installeren.
V1705 l Met spaninrichting Stuk 429,-
W 19.5 kg
V1706 l met 2 nethaken Stuk 309,-
W 0 kg

vanaf 309,-

129,-

199,-

Scorebord ALLROUND
Gemaakt van kunststof, inklapbaar. Scores 0-99, grootte van de 
cijfers 20 cm en setweergave 0-9, grootte van de cijfers 12 cm, T voor 
Time-Out, leesbaar aan een zijde. Afmetingen: ca. 49 x 21 x 32 cm.
T4844 p Stuk 41,95

41,95

Paalbeschermer
2 beschermkussens voor om de volleybal-
palen, om verwondingen te voorkomen. 
Gemaakt van polyethyleen lichtgewicht 
schuim met scheurbestendig oppervlak. 
Ongeveer 200 x 10 x 8 cm, kleur geel.
D8007 l Stuk 229,-
W 5.5 kg

229,-

Schuifblok met U-rol
30 mm breed, passend voor wandprofielen 
art. V1700
V1702 p Stuk 34,95

34,95

Zonder wandrail

Schuifblokken
30 mm breed, geschikt voor wandrail 
art. V1700.
V1703 p opening naar boven Stuk 32,95
V1704 p opening naar onder Stuk 32,95

Ringhaak, schuifbaar
Voor inbouwbreedte 28 mm, incl. Oog-
klemschroef met RVS halve ring, gegal-
vaniseerde schuif, klemming door middel 
van platte veer.
D1546 p Stuk 18,95

18,95
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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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Wandrails




