
ELI (Easy Learning Initiative) school-
set, een innovatief greepconcept dat 
de juiste greephouding traint.

Talbot-Torro® ELI Schoolset MINI
Voordeelset bestaande uit 10 rackets (53 cm lang/ vanaf 
4 jaar), 2 cilinders met 6 premium nylon shuttles voor 
schoolsport, badmintonposter met instructies voor het 
ELI-concept en tal van speciale oefeningen met de ELI-
rackets en een praktische tas voor al het materiaal.
D6930 p Set 149,-

149,-

Talbot-Torro® ELI Schoolset JUNIOR
Voordeelset bestaande uit 10 rackets (58 cm lang/ vanaf 
6 jaar), 2 cilinders met 6 premium nylon shuttles voor 
schoolsport, badmintonposter met instructies voor het 
ELI-concept en tal van speciale oefeningen met de ELI-
rackets en een praktische tas voor al het materiaal.
D6931 p Set 149,-

Talbot-Torro® ELI Schoolset TEEN
Voordeelset bestaande uit 10 rackets (63 cm lang/ vanaf 
8 jaar), 2 cilinders met 6 premium nylon shuttles voor 
schoolsport, badmintonposter met instructies voor het 
ELI-concept en tal van speciale oefeningen met de ELI-
rackets en een praktische tas voor al het materiaal.
D6932 p Set 169,-

Victor® Badminton Racket STARTER
Racket zonder schacht met druppelvor-
mig blad en duurzame lawntex besnaring. 
Ontwerp geschikt voor kinderen met een 
kortere grip voor kleine handjes. Ca. 90 g. 
Lengte: 43 cm / leeftijd: 4 - 6 jaar.
D9730 p Stuk 11,95

vanaf 10 Stuk 10,95

vanaf 10,95

Victor® Badminton Racket ADVANCED
Racket met korte schacht voor kinderen. 
Druppelvormig blad met duurzame lawntex 
bedrading, zorgt ervoor dat raken makke-
lijker wordt. De korte greep zorgt voor een 
betere grip voor de kinderen. Materiaal: 
gehard staal. Ca. 93 g. Lengte: 53 cm / 
Leeftijd: 6 -8 jaar.
D9731 p Stuk 12,95

vanaf 10 Stuk 11,95

vanaf 11,95

Victor® Badminton Racket TRAINING
Racket met korte schacht voor kinderen. 
Druppelvormige blad met duurzaam 
lawntex bedrading maakt het mogelijk om 
de bal gemakkelijk te raken als gevolg van 
de vorm van het hoofd. Materiaal: gehard 
staal. Ca. 99 g. Lengte: 58 cm / 7 - 9 jaar.

D9732 p Stuk 13,95
vanaf 10 Stuk 12,95

vanaf 12,95

Victor® Badminton Racket PRO
Stalen en aluminium racket met klassie-
ke vorm van blad en standaardlengte. 
Uitgaande van de gangbare en bewezen 
schoolsport rackets van VICTOR. Met 
duurzame lawntex bedrading. Materiaal: 
Alu/staal, Lawntex bedrading, ca. 102 g. 
Lengte: 66 cm.
D9733 p Stuk 15,95

vanaf 10 Stuk 14,95

vanaf 14,95

149,- 169,-

Badminton Schoolset
Inhoud:  
8 Badminton Rackets-SCHOOL D9700 
8 Badminton Rackets-COLLEGE D9701 
2 dozen Shuttles VICTOR Shuttle 1000 medium D9713 
1 opbergtas met draagriem D9716
D9706 p Stuk 184,95

184,95

Badminton - Super voordeelset
Inhoud:  
10 Badminton Rackets-SCHOOL D9700 
2 dozen Shuttles VICTOR Shuttle 1000 medium D9713 
1 Thermo Bag D6107
D9705 p Set 159,-

159,-

139,-

Victor® Badminton-schoolpakket CONCEPT
Perfekt für Schoolen.
Set:
2 stuks VICTOR Starter (art. D9730) 
4 stuks VICTOR Advanced (art. D9731) 
4 stuks VICTOR Training (art. D9732) 
2 stuks VICTOR Pro (art. D9733) 
1 blik Nylon Shuttle 1000 
1 schooltas 
1 trainingshandleiding 
1 spelregel poster in A2-formaat
D9738 p Set 139,-

Konzept-Serie met smallere ovalen grip 
voor de juiste griphouding
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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