
Waterpolodoel
Met speciaal verankeringsysteem voor alle types over-
lopen, compleet met zwembadrandbevestigingsset. 
Van aluminium profielen, stabiele constructie, zinkt niet 
dankzij de opgeschuimde drijvers, eenvoudige en snelle 
uitbalancering. Voldoet aan internationale voorschrif-
ten (binnenmaat 300 x 90 cm). 2-puntslijnbevestiging, 
vrijhangend net (geen beugels in het midden van het 
doel). Nirosta-nethaken, wit gelakt epoxy. Snelle op- en 
afbouw, ruimtebesparende opberging. Levering in paar. 
W7652 l Paar 1.549,-
W 60 kg

1.549,-

Inklapbaar waterpolodoel
Vrijdrijvend, inklapbaar, uit aluminium profielen, sta-
biele constructie, onzinkbaar door geschuimde dobbers, 
makkelijk en snel tegengewicht. Naar internationale 
voorschriften (binnenmaat 300 x 90 cm). 2-puntslijnen-
bevestiging, vrijhangend net (geen beugels in het midden 
van het doel). Nirosta-nethaken, wit geglazuurd. Snelle 
op- en afbouw, ruimtebesparende opberging. Levering 
in paar, zonder net.
W7651 l Paar 1.699,-
W 90 kg

1.699,-

Waterpolodoel NEPTUN SPEZIAL
Vrijdrijvend, inklapbaar, uit aluminium profielen. Naar 
internationale voorschriften (binnenmaat 300 x 90 cm). 
Stabiele constructie, snelle op- en afbouw, makkelijk 
en snel tegengewicht. Compleet met nethaken en tar-
ragewichten. Witte palen, dobbers rood geglazuurd. 
Levering in paar.
W7650 l Paar 3.099,-
W 120 kg

3.099,-

Montage op zwembandrand Vrijdrijvend Neptun-Special

Bij bestelling van art. W7652 gelieve aan te geven: 
- Type zwembadrand en afstand tussen bovenkant zwembadrand / 
bovenkant waterspiegel 
- Afstand van zwembadrand tot midden van bodemhuls 
- Interne diameter van de bodemhuls

Waterpolodoelnet
300 x 100 cm naar voorschriften, uit 3 mm polyethyleen, 
groen. Geschikt voor waterpolodoelen W7651 en W7652.
W7656 p Paar 49,95

Aluminium bodemhulzen
Voor waterpolodoelen-zwembadrandbevestiging (Art. 
W7652), 10 cm lang, 42 mm binnenste diameter, in-
trekbare afdekkingen.
W7655 p Stuk 38,95

Waterpolodoelnet
Het special doelnet voor waterpolodoel NEPTUN SPEZIAL 
(W7650). Afmetingen: 310 x 100 cm, maasbreedte: 100 
mm, diepte: 0,6/1,30 m. Materiaal: uit 3 mm polyethyleen. 
Kleur: groen. Levering in paar.
W7657 p Paar 74,95

Mikasa® Waterpolobal
Officiële wedstrijdbal van de Olympische Spelen, Wereld 
en Europese Kampioenschappen. Gewicht: 400-450 gr. 
Heren: W6000W, omvang: 68-71 cm, maat 5, Dames: 
W6009W, omvang: 65-67 cm, maat 4.
W7666 p Maat 5 Stuk 50,95

vanaf 10 Stuk 46,95
W7667 p Maat 4 Stuk 44,95

vanaf 10 Stuk 42,95

vanaf 42,95

Mikasa® Waterpolobal COMPETITION W6600W
Maat 5. Tof replica-model en ideale waterpolobal voor trai-
ning, schoolsport en vrijetijd, met No-Leak nylonkarkas, 
gelamineerde rubberen butylblaas en speciaal ventiel.
W7668 p Maat 5 Stuk 24,95

24,95

Waterpolo mutsen
Hoogwaardige waterpolomutsen met nummering, vol-
ledige set met 13 mutsen. Nr 1 + 13 in rood, nr. 2 - 12 
in blauw of wit. Aanbrengen van sportclublogo mogelijk 
op aanvraag.
W7677 p Blauw Set 234,95
W7678 p Wit Set 234,95

234,95

molten® Waterpolobal OFFICIAL
Supergripvaste rubberen kwaliteits-wedstrijdbal, 18delig 
met nylonkarkas en rubberen butylblaas, maat en gewicht 
volgens voorschriften.
W7662 p Maat 5 Stuk 21,95

vanaf 10 Stuk 20,95

vanaf 20,95

Stramatel® scorebord 452 PS 900
Speciaal waterpolo scorebord. Leesbaarheid 60 m.
U40760 l Stuk 2.499,-
W 27 kg

2.499,-

Stramatel® 30-sec displaybord SC30
Een paar tijdscoreborden voor waterpolo-aanvallen 
van 30 seconden.
U40761 l Paar 1.249,-
W 6 kg

1.249,-
NIEUW

NIEUW

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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