
Badminton Mini-Net
Complete set met metalen onderstel en net. Super 
makkelijk 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 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

INDIACA Netpalen
Ook geschikt voor badminton en tennis. Stalen buis, 
Ø 22 mm, 3-delig met aanspanningsmogelijkheid en 
grondankers.
S7148 p Paar 75,95

INDIACA Tournament Net
2.3 mm Polyethyleen net. Maaswijdte 45 mm. Incl. witte 
polyester boord en 11,7 m lang Kevlar touw. Volgens 
DTB-norm 650 x 100 cm. 
S7147 p Stuk 71,95

71,95

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. Ge-
schikt voor alle oppervlakken. Inclusief grondankers 
voor extra steun.
T1810 p Set 69,95

69,95

HAMMER® 3 IN 1 NETINSTALLATIE

 B Vrijstaand

 B Flexibel in lengte en hoogte

 B Makkelijk plug-insysteem

 B Inclusief steunvoeten en netten

BADMINTON MINI-NET Mobiel netsysteem FREEPLAYER STARTER
Het mobiele netsysteem is zeer solide en kan gebruikt 
worden voor tennis, volleybal, badminton en ‚soccer 
tennis‘. De set is inclusief 2 opvouwbare Freeplayer 
netpalen en een multinet (lengte 7m). De hoogte van 
het net is aanpasbaar - maximum hoogte 250 cm (in 
stappen van 10 cm). Afmetingen van de ineengezette 
netpalen: 134 x 77 x 250 cm. Afmeting van netpalen: 
134 x 77 x 33 cm.
D9825 l Set 1.849,-
W 120 kg

1.849,-

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