
Sporttas - Rackettas
Grote opbergtas uit stevige nylon met draagriem. Geschikt 
voor ca.10 squash rackets of 20 badmintonrackets. 
Afmetingen (LxBxH) ca.. 68 x 31 x 28 cm.
D9716 p Stuk 21,95

21,95

tanga sports® Badmintonracket POWER EXTREME
Eendelige racket met aluminium frame en een schacht 
uit grafiet, 66 cm lang, gewicht 96 g. Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding!
D9741 p Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 14,95

vanaf 14,95

tanga sports® Methodische badmintonracket INIT
Aluminium frame met stalen schacht en gosen-bespan-
ning. Ingekorte methodische racket, ideaal voor scholen. 
Totale lengte 53 cm.
D9742 p Stuk 9,95

vanaf 5 Stuk 8,95

vanaf 8,95

Victor® Gripband GRIP
Soft tape, comfortabel in de hand. Zorgt voor een 
uitstekende grip. 2,5 cm breed, 105 cm lang, 2 mm 
dik, zelfklevend. Bont gesorteerd: zwart, blauw, grijs.  
D6108 p Stuk 4,95
Basisprijs/m 4,71

vanaf 10 Stuk 3,95
Basisprijs/m 3,76

vanaf 3,95

tanga sports® Badmintonracket BASIC
Aluminium frame met stalen schacht en gosen-bespan-
ning. De beste racket voor beginners en ideaal voor 
scholen. Totale lengte 66 cm. 
D9743 p Stuk 10,95

vanaf 10 Stuk 9,95

vanaf 9,95

Badminton-Racket SCHOOL
Aluminium frame 9 mm, stalen schaft 
7 mm met versterkte T-verbinding en 
Lawntex-besnaring, ca. 100 g, 66 cm. 
Sterke racket, ideaal voor scholen.
D9700 p Stuk 11,95

vanaf 10 Stuk 10,95

vanaf 10,95

Badminton-Racket COLLEGE
Aluminium frame 13 mm, carbon schacht 8 mm met 
versterkte T-verbinding en Lawntex-besnaring: superlicht 
95 g, 66 cm. Ideaal voor scholen en clubsport.
D9701 p Stuk 14,95

vanaf 10 Stuk 11,95

vanaf 11,95
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Aluminium frame - stalen schaft 
Onverslaanbare prijs-
prestatieverhouding

SPORT EN SPEL AANBEVOLEN

Ideaal voor scholen en verenigingen

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