
VICFUN® Badminton Set MINI
De MINI Badminton racket is zeer vergelijkbaar met de 
gewone badminton racket, maar heeft een kortere grip. 
Door de besnaring vliegen de shuttles sneller, waardoor 
de kinderen een snellere reactie moeten ontwikkelen. 
De set bestaat uit 2 rackets en een shuttle uit nylon en 
een zachte bal.
S7163 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

HITball-Racket
Racket zonder handvat, om het speeloppervlak van de 
hand te vergroten. Klittenbandsluiting om de racket 
aan de hand te houden. De set bestaat uit 2 rackets en 
een kunststof bal. Luchtballonnen of shuttles zijn ook 
uitermate geschikt.
S7161 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

SCHILDKRÖT® Badminton Set voor 2 spelers
Vrijetijdsset voor tuin, strand of in het park. De set bestaat 
uit 2 hard stalen rackets, 2 Nylon shuttles en 1 draagtas.
D9708 p Stuk 10,95

10,95

Badminton Mini-Net
Complete set met metalen onderstel en net. Super mak-
kelijk en snel op te zetten in uw tuin of oprit. Lengte 3 
m, in hoogte verstelbaar tot 155 cm, 130 cm, 107 cm.
D9710 p Set 41,95

41,95

Hammer® 3 in 1 Netinstallatie
Netinstallatie voor volleybal, badminton en tennis. Super 
eenvoudig op te zetten en weer op te bergen. Eenvoudig 
te dragen dankzij handige draagtas. Geschikt voor alle 
oppervlakken. Inclusief grondankers voor extra steun.
T1810 p Set 69,95

69,95

Mobiele netinstallatie
Flexibel vrijstaand netsysteem, mogelijk op te zetten in 
de lengte van 3 m of 6 m en in de hoogte van 76,20 cm 
voor mini tennis of 1,5 m voor badminton. Gemakkelijk 
systeem voor eenvoudige en snelle opstelling. Levering 
inclusief staanders, met net van 3 m en net van 6 m en 
praktische draagtas.
T1820 p Stuk 144,95

144,95

 B Vrijstaand

 B Flexibel in lengte en hoogte

 B Makkelijk plug-insysteem

 B Inclusief steunvoeten en netten

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