
tanga sports® Basketbalnet
Naar internationale voorschriften, gevlochten 
nylonkoord.
B1727 p 4 mm Rood / Wit / Blauw Stuk 4,95
B1726 p 4 mm Wit Stuk 3,95
B1728 p 6 mm Wit Stuk 6,95

vanaf 3,95

Basketbalring OFFICIAL
Deze ring is uitgerust met een superveilige netbevestiging 
in plaats van met normale nethaken en klapt gedempt 
naar beneden bij het bereiken van de respectievelijke 
belastingsgrenzen. Geschikt voor alle borden die voldoen 
aan de nieuwste voorschriften. Levering zonder net.
B1732 p tot 75 kg Stuk 184,95
B1733 p tot 105 kg Stuk 192,95

vanaf 184,95

Basketbalring DUNKING
Met veerversterkt neerklapmechanisme, naar DIN-norm. 
Bijzonder stabiele uitvoering. De ring buigt zich bij ca. 
1050 N en ongeveer 15° naar beneden. Bij het loslaten 
keert de ring terug naar de originele positie. Nieuwe 
netbevestiging zonder haken (geen gevaar op verwon-
dingen). Deze ring is geschikt voor competitie en door 
de zijdelingse versterking nagenoeg oneindig duurzaam.
B1731 p Stuk 234,95

234,95

Basketbalring (zonder haken)
Naar de nieuwste Euro-Norm CE (2400 N belastbaar) 
en naar DIN, nieuwe netbevestiging zonder haken (geen 
gevaar op verwondingen), dubbel versterkte uitvoering, 
gepoedercoat (kleur volgens voorschrift), aanschroef-
boringen naar DIN.
B1730 p Stuk 83,95

83,95

Basketbalring
Naar internationale voorschriften en DIN, gepoeder-
coat (kleur naar voorschrift), om vast te vijzen aan een 
basketbalbord of om in een beugel te steken, wat het 
afnemen van ring vergemakkelijkt omdat het niet direct 
aan het bord is vastgemaakt. Zonder net, zonder beugel.
B1701 p Stuk 41,95

41,95

Basketbalnet ANTI WHIP
Toernooi net volgens internationale voorschriften 
met stijve hangende lussen, die de terugslag van 
het net voorkomen. Gevlochten draad van 6 mm 
polyester, wit.
B1736 p Stuk 8,95

8,95

Sticker
Afmetingen: 20 x 10 cm, met het opschrift: „Niet 
aan de ring hangen“.
B1739 p Stuk 4,95

4,95 Ringadapter
Voor DIN-basketbalringen. Plaatgrootte 15 x 15 cm, te 
monteren op een basketbalbord, of te gebruiken als 
muurbevestiging. De ring is daarbij altijd afneem- of 
insteekbaar. Verzinkte uitvoering. Levering zonder ring.
B8255 p Stuk 37,95

37,95
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