
Joola® Tafeltennisballen MAGIC ABS 40+
De tafeltennisballen Magic zijn gemaakt van het ABS-
materiaal. Dit garandeert een identieke wanddikte, een 
uniforme hardheid en dus een aanzienlijk verbeterde 
duurzaamheid. De celluloid-vrije bal is een oefenbal in 
een klasse apart.
T4974 p Stuk 43,95

vanaf 5 Stuk 39,95

vanaf 39,95

Schildkröt® Tafetennisballen 1-T
De 1-T trainingsbal is een hoogwaardige, harde trai-
ningsballen (fijne selectie) en is speciaal geschikt voor 
training en schoolsport. 120 per karton.
T4924 p Doos 43,95

vanaf 5 Doos 39,95

vanaf 39,95

Joola® Tafeltennisballen TRAINING
Prijswaardige oefenballen (40 mm) voor universeel ge-
bruik. 120 per karton.
T4884 p Doos 34,95

vanaf 5 Doos 31,95

vanaf 31,95

Joola® Tafeltennisballen FLASH
Een nieuwe productiemethode (zonder de gebruikelijke 
naden) geeft de Joola FLASH sensationele prestaties: 
gelijkmatige sprong, stabiel vluchtgedrag, constante 
rotatie en uitzonderlijke levensduur. Het topproduct onder 
de nieuwe plastic competitieballen. Naadloze plastic bal 
(zonder celluloid), ø 40 mm, wit. ITTF goedgekeurd.
T4967 p 3 per karton Doos 5,95
T4966 p 6 per karton Doos 8,95
T4965 p 72 per karton Doos 97,95

vanaf 5,95

Joola® PRIME 40+ Tafeltennisballen
Nieuwe celluloid-vrije bal met naad uit de grondstof ABS, 
die een gelijkmatige wanddikte en hardheid garandeert. 
ITTF-goedgekeurde wedstrijdbal met de beste prijs-
kwaliteitverhouding.
T4976 p 6 per karton Doos 6,95

vanaf 10 Doos 5,95
T4975 p 72 per karton Doos 69,95

vanaf 5 Doos 64,95

vanaf 5,95

 B zonder celluloid

 B met naad

 B ITTF-goedgekeurd

 B zonder celluloid

 B naadloos

 B ITTF-goedgekeurd

Joola® Tafeltennisballen FLIP 40+
De naadloze JOOLA Flip-ballen hebben een goede speelei-
genschappen en een uitstekende kwaliteit, wat ze de 
beste ballen voor sportclubs en jeugdtraining maakt. 
Naadloze plastic bal (zonder celluloid), ø 40 mm, wit.
T4959 p Doos 43,95

43,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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