
Sport- of teamtas met transportwieltjes
Sport- of teamtas met trolleyfunctie. Grote, ruime 
sportzak met 110 liter opslagruimte voor het makkelijk 
transporteren van trainingsmateriaal. Met een u-vormig 
ritscompartiment en een voorzak. Deze tas kan gebruikt 
worden als trolley met een comfortabel handvat. Met 
soepele, vloerbeschermende wieltjes, gemaakt van 
plastic. Afm. : 80 x 37,5 x 37,5 cm 
D1299 p Stuk 41,95

41,95

Reuzegrote trolleytas op wielen
De tas is stevig en praktisch en heeft grote, 10 cm brede 
multiterrein-wielen, een 2 cm brede rits naar industriële 
standaard en een stalen frame aan de onderzijde incl. 
handgreep. Geschikt voor ca. 20 voetballen. Afmetingen: 
45 x 45 x 102 cm, 100% nylon.
D1314 p Stuk 89,-

Alutec® Aluminium Universele box
Deze stabiele en vormbestendige aluminium koffers inclusief 2 cilindersloten zijn 
echte allround-mirakels. De koffers zijn corrosie-, weer- en temperatuurbestendig 
en hebben 2 veiligheidshandgrepen. De wanddikte bedraagt 0,8 mm. Een rondom 
lopende rubberdichtung beschermt tegen stof en vocht.
U9620 p 30 l Stuk 79,-
U9621 p 48 l Stuk 89,-
U9622 p 68 l Stuk 99,-
U9623 p 93 l Stuk 119,-
U9624 p 142 l Stuk 139,-
U96240 y 186 l Stuk 159,-

vanaf 79,-

Nieuw, verbeterd ontwerp: 
solide bodemprofiel, sta-
bielere laspunten en alu-
minium-roestvrijstalen slot.

Materiaalbox met deksel, rood
Ideaal voor opbergen van klein materi-
aal. Super robuuste kunststof, slag-en 
stootvast
U9601 p Stuk 44,95

44,95

De Super-Sportbox
Ongelooflijk wat past in deze praktische 
box! De perfecte allround box kan tot 100 
liter opslaan, afsluitbaar en gemakkelijk 
te vervoeren met 2 wielen op de bodem. 
Stapelbaar. Afm: LxBxH: 72 x 47 x 42 cm.
U9606 p Stuk 34,95

34,95

89,-

56

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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