
Beachvolleyball - speelveld begrenzing PRO
Professionele versie, 9 x 18 m, met verstelbare kunststof 
hoekelementen DBGM (verstelbaar tot 8 x 16 m), gemaakt 
van 50 mm breed, donkerblauwe polyester band met 
markering in het midden. Compleet met 4 zandankers 
en bungee-spanlijnen.
V2303 p Set 117,95

117,95

Beachvolleybal-speelveldlijnen
9 x 18 m, instelbaar op 8 x 16 m, makkelijk te verleggen, 
5 cm brede band (extra dik), middenmarkering, gehecht 
aan de hoeken met riemlussen in vierkante ringen, voor 
het compenseren van rektoleranties. Incl. dikke rubberen 
spankabels met pinnen. Topwedstrijd-kwaliteit.
V2304 p Set 83,95

83,95

Netantenne
Eendelig, met DVV-keurmerk, 180 cm lang, compleet 
met gele opbergtas uit bedekt polyesterweefsel en 
markeringsband. Levering in paar.
V2306 p Paar 45,95

45,95

Beach-Volleyballnet TRAINING
Volgens de officiële richtlijnen, 8,5 of 9,5 x 1 m lang.  
2 mm dik koord uit polyethyleen, maaswijdte 10 cm, 
rondom van een 75 mm brede gele bindband voorzien. 
Met een 10,7 of 11,7 m lange staalkabel (Ø 3 mm) en 
spanlijnen van polyethyleen.
V2225 p 8,5 m Stuk 92,95
V2226 p 9,5 m Stuk 92,95

92,95

Beachvolleyballnet COMPETITION
Toernooinetten 8,50 of 9,50 x 1 m gemaakt van ca. 3 mm 
dik polyester. De netten zijn knooploos, de bovenzijde is 
van een weinig rekbaar Kevlar-spankoord 10,70/11,70 m 
voorzien en de onderzijde van een 4 mm dik spankoord. 
Ze hebben randversterking uit glasvezel-polyester en vier 
zijwaartse spankoorden, neonkleurig.
V2299 p 8,5 m Stuk 126,95
V2305 p 9,5 m Stuk 126,95

126,95

Beachvolleybalnet Pro Beach BLACKS
Competitienet met extra sterke zijdelen en zwarte rub-
beren touwen met karabijnhaken voor een snelle, kno-
oploze netcentrering. Zijkanten met glasvezelstangen, 
Kevlar-spankoord 10,4 m lang voor een paalafstand van 10 
m, polypropyleen 3 mm dik. Grootte van het net 8,5 x 1 m.
V2324 p Stuk 199,95

199,95

Beachvolleybalnet PRO BEACH PLUS
Competitie beachvolleybalnet incl. klit-
tenbandsluiting-netantennes (2-stuks). 
Beachvolleybalnet zijdelings afgewerkt met 
glasvezelstrips voor extreme duurzaam-
heid van 3mm dik, knooploos polypropy-
leen. Netgrootte: 8,5 x 1 m.
V2323 p Stuk 199,-

199,-

NIEUW

Beachvolleybal installatie BEACH CHAMP BD
Voor competitie, school, club of recreatie. Netpalen van 
gepoedercoat aluminium speciaal profiel 91 x 91 mm 
met weerbestendige katrolspaninrichting en traploze 
hoogteverstelling van het net via klemhendel.
V1815 l Set 1.099,-
W 65 kg  

1.099,-

Beachvolleybal installatie BEACH CHAMP CB
Voor competitie, school, club of recreatie. Netpalen van 
gepoedercoat aluminium speciaal profiel 91 x 91 mm 
met weerbestendige katrolspaninrichting en traploze 
hoogteverstelling van het net via klemhendel.
V1816 l Set 1.129,-
W 98 kg  

Beachvolleybal installatie BEACH CHAMP SBD
Voor competitie, school, club of recreatie. Netpalen van 
gepoedercoat aluminium speciaal profiel 91 x 91 mm 
met weerbestendige katrolspaninrichting en traploze 
hoogteverstelling van het net via klemhendel.
V1817 l Set 1.499,-
W 71 kg  

Beachvolleybal installatie BEACH CHAMP SCB
Voor competitie, school, club of recreatie. Netpalen van 
gepoedercoat aluminium speciaal profiel 91 x 91 mm 
met weerbestendige katrolspaninrichting en traploze 
hoogteverstelling van het net via klemhendel.
V1818 l Set 1.599,-
W 98 kg  
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BEACHVOLLEYBAL-NETPALEN BEACH CHAMP

799,-

Beachvolleybal-netpalen BEACH 
CHAMP

Voor topsport, scholen, sport-
clubs of vrijetijd. Netpalen uit 
gepoedercoat speciaal alumini-
umprofiel 91 x 91 mm met weer-
bestendig katrol-kleminrichting 
en traploze nethoogteverstelling 
d.m.v. een klemhefboom. Zonder 
bodemhulzen. DVV1-keurmerk 
Beach.

V2300 l Paar 799,-
W 35 kg  

Incl. Netpalen BEACH CHAMP

Incl. Netpalen BEACH CHAMP

1.129,-

1.499,-Incl. Netpalen BE-
ACH CHAMP

Incl . Netpalen 
BEACH CHAMP

1.599,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Beach-Volleybalnetten




