
Beachvolleybal installatie PRO BEACH SBD
Voor beach zones die multifunctioneel worden gebruikt 
en die daarom snel en eenvoudig moeten worden opgezet 
en gedemonteerd. De grondbussen van de netpalen zijn 
gemakkelijk en zonder gereedschap vast te maken op 
bodemplaten. De bodemplaten blijven op hun plaats 
onder het zand dankzij het SWITCH-systeem en het 
zandoppervlak kan dan voor verschillende sporten worden 
gebruikt (beachvolleybal, beachvoetbal, beachhandbal).

- Telescopisch netpalensysteem met afneembare 
grondbussen 
- Palen uit  speciaal aluminiumprofiel 91 x 91 mm, 
gele poedercoating 
- Systeem-grondbussen, gegalvaniseerd, met hendel 
voor vergrendeling van de netpalen 
- 2 grondplaten met vast gelast zandbeschermings-
frame en deksel van gegalvaniseerd staal 
- 8 composiet ankers met ankerstang uit roestvrij VA4 
staal en M16 draad 
- Ingebouwde, weerbestendige katrol-spanapparaat 
- DVV1 keurmerk Beach
V1837 l Set 1.899,-
W 99 kg  

Beachvolleybal installatie PRO BEACH SCB
Voor beach zones die multifunctioneel worden gebruikt 
en die daarom snel en eenvoudig moeten worden opgezet 
en gedemonteerd. De grondbussen van de netpalen zijn 
gemakkelijk en zonder gereedschap vast te maken op 
bodemplaten. De bodemplaten blijven op hun plaats 
onder het zand dankzij het SWITCH-systeem en het 
zandoppervlak kan dan voor verschillende sporten worden 
gebruikt (beachvolleybal, beachvoetbal, beachhandbal).

- Telescopisch netpalensysteem met afneembare 
grondbussen 
- Palen uit  speciaal aluminiumprofiel 91 x 91 mm, 
gele poedercoating 
- Systeem-grondbussen, gegalvaniseerd, met hendel 
voor vergrendeling van de netpalen 
- 2 grondplaten met vast gelast zandbeschermings-
frame en deksel van gegalvaniseerd staal 
- 6 zijbalken, telkens 150 x 9 x 9 cm, geïmpregneerd   
- Ingebouwde, weerbestendige katrol-spanapparaat 
- DVV1 keurmerk Beach
V1838 l Set 1.999,-
W 136 kg  

Beachvolleybal installatie PRO BEACH BD
Ideaal voor beachvolleybal competitie dankzij het per-
manent vastschroeven met verbindingsankers op een 
bestaande fundering.

- Telescopisch netpalensysteem met afneembare 
grondbussen 
- Palen uit  speciaal aluminiumprofiel 91 x 91 mm, 
gele poedercoating 
- Systeem-grondbussen, gegalvaniseerd, met hendel 
voor vergrendeling van de ne 
- 8 chemische verbindingsankers met ankerstang uit 
roestvrij VA4 staal en M16 draad 
- Ingebouwde, weerbestendige katrol-spanapparaat 
- DVV1 keurmerk Beach
V1835 l Set 1.599,-
W 79 kg  

Beachvolleybal installatie PRO BEACH CB
Ideaal voor beachvolleybal competitie voor tijdelijke 
evenementen zonder permanente installatie. Bij het 
installeren van het systeem worden balken (6 vierkante 
balken, 150 x 9 x 9 cm elk, druk geïmpregneerd) in de 
grondbussen geschoven. Het gewicht van het zand zorgt 
voor de nodige stabiliteit.

- Telescopisch netpalensysteem met afneembare 
grondbussen 
- Palen uit  speciaal aluminiumprofiel 91 x 91 mm, 
gele poedercoating 
- Systeem-grondbussen, gegalvaniseerd, met hendel 
voor vergrendeling van de netpalen 
- 6 zijbalken, ek 150 x 9 x 9 cm, druk geïmpregneerd 
- Ingebouwde, weerbestendige katrol-spanapparaat 
- DVV1 keurmerk Beach
V1836 l Set 1.649,-
W 109 kg  

 B Voor vaste installatie  B Voor mobiel gebruik voor 

evenementen

 B Voor vaste installatie 

bij wisselende speelvelden

 B Voor mobiele opbouw 

bij wisselende speelvelden

PRO BEACH netpalen zijn ideaal voor competitie, beach-
volleybaltornooien op het hoogste niveau als ook voor 
training of voor professioneel gebruik in commercieel 
aangelegde beachvelden. De bijzonderheid van de PRO 
BEACH-netpaal: de hoogte-instelling van het net kan 

worden uitgevoerd met een volledig gespannen net door 
simpelweg de telescoopnetstang omhoog of omlaag te 
duwen! De spankoorden hoeven niet te worden opgelost 
en de speelhoogte kan in een paar seconden tot op de 
millimeter gewijzigd worden.
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

182

Beach-Volleybalpalen Pro Beach




