
Tennisnetinstallatie
Vrijstaand, voor officiële natgrootte van 12,72 x 1,07 
meter. Tennisinstallatie voor school- en recreatiesport. 
Overal te gebruiken waar geen bodemhulzen geplaatst 
zijn of geplaatst kunnen worden. Ruimtebesparende 
opberging door de inklapbare palen, poten en de deelbare 
grondstangen. Makkelijke en snelle op- en afbouw, 
gering gewicht. Excl. net, netsteunen en reguleerband. 
T1847 l Stuk 1.199,-
W 53 kg  

1.199,-

Extra gewichten
4 gewichten van 5 kg voor de verbetering van de stan-
dvastigheid van de vrijstaande netinstallatie.
T1848 p Set 144,-

Netsteunen
Noodzakelijk bij het gebruik van een éénspeelveldin-
stallatie.
T1849 p Paar 46,95

PVC-lijnen voor minitennis
Lijnenset uit PVC voor het markeren van kinderten-
nisvelden op een regulier tennisveld. Het zachte PVC 
is scheurvast en blijft goed en vlak op de bodem 
ligen, daar de lijnen over een zwaar eigengewicht 
bezitten. Door geponste gaten aan beide uiteinden 
bestaat er ook de mogelijkheid tot bevestiging. 2 
rollen met een lengte van 11 m en breedte van 8 cm.
T1606 p Paar 91,95
Basisprijs/m 3,68

91,95

TENNISNET

Grootte van het normale net voor het speelveld volgens de regels van de ITF en de DTB: 12,72 x 1,07 m (Engelstalig 
43 x 3,5 voet) voor montage volgens DIN 7895. Frame gemaakt van geweven, extreem duurzaam, puur polyester, 
UV-bestendig PVC bekleed stalen touw 13,10 m lang.

Netdraaddikte 2,3 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm

Materiaal Polypropyleen Polyester Polyester Polyester

Uitvoering Gevlochten Gevlochten Gevlochten Geweven

knooploos, zeer 
duurzaam

uitstekende kwaliteit 
Knooploos, mazen 
houden hun vorm!

versterkt met 5 doorlo-
pende dubbele rijen aan 

de mazen

knooploos. Extra sterk 
met 2 jaar garantie op 

het net

Kleur Zwart Zwart Groen Zwart Groen Zwart

Levering p p p p p p

Art.nr. T1853 T1857 T1862 T1855 T1854 T1859

Prijs 117,95 126,95 126,95 134,95 134,95 249,-

Tennisbaanafscherming, incl. bedrukking
Groene (licht- of donkergroen, gelieve aan te geven bij 
bestelling) baanafscherming (2 x 12 m), incl. bedrukking 
van het oppervlak in zwart. Andere kleuren op aanvraag 
en meerprijs. Basis voor de bedrukking is een vectorgra-
fiek. Materiaal afscherming: zwaar polyethyleenweefsel, 
UV-stabilisatie, winddoorlatend, versterkte randzoom 
met messingogen.
T1617 p 40% afdekking Stuk 326,95
Basisprijs/m² 13,62
T1618 p 60% afdekking Stuk 429,-
Basisprijs/m² 35,75
T1619 p 80% afdekking Stuk 559,-
Basisprijs/m² 46,58

vanaf 326,95

Tennisbaanafscherming
12 m lang, 2 m hoog, luchtdoorlatend. De randring is 
helemaal verstevigd en is voorzien van metalen ogen 
op een afstand van ca. 50 cm. Elk paneel is voorzien 
van 56 stuks gegalvaniseerde karabijnhaken. Zonder 
reclameopdruk, materiaal: 100% polyethyleen.
T1540 p Blauw Stuk 117,95
T1541 p Rood Stuk 117,95
T1539 p Groen Stuk 100,95
T1538 p Lichtgroen Stuk 100,95

vanaf 100,95

Vervang-staaldraadkabel
PVC-ommantelt, 13,5 m lang, met lussen.
T1861 p Stuk 19,95
Basisprijs/m 1,48

19,95

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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