
Tafeltennistafel FERO A45-S
2 polymeerbetonnen panelen, staalversterkt, 45 mm 
dikke, aluminium randbeveiligingsprofiel rondom voorkomt 
schade en breuk. Basis van vuurverzinkt staalprofiel met 
hoogteverstelling tot 50 mm en grondverankering. Totaal 
gewicht ca. 375 kg, zwaarste deel ca. 180 kg, zonder 
net Gecertificeerd volgens DIN EN 15312
T2082-1 l Graniet groen Stuk 1.499,-
T2082-2 l Bladgroen Stuk 1.499,-
T2082-3 l Blauw Stuk 1.499,-
T2082-4 l Antraciet Stuk 1.499,-
W 420 kg  

1.499,-

Aluminium tafeltennisnet
Weerbestendig, geschikt voor tafeltennistafels 
T2065 - T2067, T2079, T2082 en T7777.
T2068 y 4 mm Stuk 139,-
T2069 y 8 mm Stuk 189,-

vanaf 139,-

Aluminium-dibond tafeltennisnet
Aluminium-dibond tafeltennisnet met netdruk. 
Geruisloos alternatief voor het aluminiumnet met 
dezelfde duurzaamheid. Compatibel met alle FERO 
& SOLIDO-modellen.
T2074 y Stuk 189,-

189,-

Graniet 
groen

Bladgroen Blauw Antraciet

Weerbestendige tafeltennistafels gemaakt van 
polymeerbeton - Met deze polymeerbetonnen tafel-
tennistafels maakt u een investering waar u voor een 
lange tijd van zal genieten. De tafelbladen hebben 
zich gedurende het afgelopen decennium bewezen 
onder alle weersomstandigheden zoals vorst, hitte, 
regen, UV-straling, hagel en temperatuurschom-
melingen. De weelderige groene speelvlakken met 
ingelegde markeringen blijven altijd glad en poriën-
vrij. Het omlopende, schokbestendige randbeveili-
gingsprofiel voorkomt randafbrekingen. Ze hebben 
geen kraan nodig, geen ambachtslieden, alleen een 
schroevendraaier en een helper. Het speelveld moet 
ongeveer 4 x 7 m groot zijn. Deze tafels hebben geen 
fundament nodig. Een harde bedekking of 4 platen 
in het gazon volstaan. De tafelbenen zijn ongeveer 
165 x 110 cm aan de buitenrand en de tafelblad 
274 x 152,5 cm (wedstrijdgrootte).

Stalen onderstel 
tafeltennistafel FERO

Nieuwe kleuren - verbeterde kwaliteit - de plaat-
helften uit polymeerbeton voor de modellen FERO, 
SOLIDO, Achtvlak, PARK en RONDO zijn beschikbaar 
in 4 verschillende kleuren. Alle 4 uitvoeringen ga-
randeren een resistent oppervlak.

Installatiekosten voor TT-tafels - met de hulp van 2 as-
sistenten
Montagekosten binnen Vlaanderen voor een tafeltennis-
tafel met 2 hulpkrachten.
T8503 h Stuk 350,-

Tafeltennistafel FERO P30-S
2 polymeerbetonnen panelen, staalversterkt, 30 mm 
dikke, all-round hard PVC-randbeveiligingsprofiel. Ba-
sis in gegalvaniseerde staalprofielen met grondankers 
Gewicht ca. 310 kg, zwaarste deel ca. 130 kg, zonder 
net. Gecertificeerd volgens DIN EN 15312
T2067-1 l Graniet groen Stuk 1.499,-
T2067-2 l Bladgroen Stuk 1.499,-
T2067-3 l Blauw Stuk 1.499,-
T2067-4 l Antraciet Stuk 1.499,-
W 350 kg  

1.499,-

Installatiekosten voor TT-tafels - met de hulp van 2 as-
sistenten
Montagekosten binnen Vlaanderen voor een tafeltennis-
tafel met 2 hulpkrachten.
T8503 h Stuk 350,-

35 mm harde PVC-kantbe-
scherming

45 mm aluminium-kantbe-
scherming

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
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