
Kapje voor reserve opschroeftopjes M8
D2048 p Set 6,95
Basisprijs/St. 0,70

Reserve opschroeftopjes M8 Ø 12 mm
D2047 p Set 6,95
Basisprijs/St. 0,70

Driehoek
voor biljartballen Ø 57.2 mm.
D2019 p Stuk 6,95

Houten keu
D2007 p 100 cm Stuk 14,95
D2008 p 120 cm Stuk 15,95
D2009 p 140 cm Stuk 16,95

vanaf 14,95

Biljartkeu uit glasvezel
Bijzonder duurzame en langdurige keu 
voor commercieel gebruik in restaurants 
of in jeugd faciliteiten. Eendelige keu uit 
glasvezel, 145 cm lang en 12 mm ver-
vangbare pomerans. 
D2023 p Stuk 23,95

vanaf 5 Stuk 21,95

vanaf 21,95

Biljartballen
Ø 57,2 mm
D2018 p Stuk 41,95

Biljartkrijt Master
Blauw, voor optimale controle van de bal.
D2017 p Doos 5,95
Basisprijs/St. 0,50

5,95Muurrek
2-delig design. De 2-delige massief houten 
constructie heeft een decoratief mahonie 
patroon. Schroef-bevestiging aan de muur. 
Levering inclusief schroeven.
D2022 p Stuk 15,95

15,95

HOUTEN KEU

Airhockey puck
Standaard puck gemaakt van sterk plastic met 
versterkte zijden voor een uitstekend glij-effect.
T2156 p Stuk 3,95

vanaf 10 Stuk 2,95

Airhockey hamerbat
Standaard hamerbat gemaakt van sterk plastic met 
ergonomische grip.
T2151 p Stuk 5,95

vanaf 5 Stuk 4,95

Airhockey
Deze airhockeytafel van hoge kwaliteit is zeer 
stabiel en uiterst aangenaam om op te spelen. 
Het speelveld is gemaakt van een speciale 32 mm 
dikke MDF-plaat en het geraamte is ook gemaakt 
van MDF. De boorden zijn voorzien van aluminium 
rails. Het zeer snelle spel verbetert de coördinatie, 
reactiesnelheid en andere vaardigheden. Levering 
inclusief 4x Airhockey-Bats, 4x Airhockey-Puck, 1x 
netkabel en een montagehandleiding.
T2116 l 6 ft. Stuk 549,-
W 55 kg  
T2117 l 7 ft. Stuk 569,-
W 65 kg  

vanaf 549,-

Montage Poolbiljart tafel LONDON
Aandacht: Voor het lossen van de vrachtwagen is 
een helpende persoon noodzakelijk.
D2172 h Stuk 300,-

Montage AIRHOCKEY TORONTO
Prijs op aanvraag
T2135 h Stuk 300,-

Airhockey STRATOS 8 ft.
KING SIZE-Airhockey met professionele afmetingen 
en functies. Aansprekende, elegante tafel in zwart en 
aluminium kleurcombinatie. Het speelvlak biedt een ideale 
ondergrond voor een snel en dynamisch spel en vraagt 
van elke speler opperste concentratie, reactievermogen 
en coördinatie. De basis van de Airhockeytafel bestaat uit 
16 mm dik, zwart gecoat MDF en verchroomde profielen. 
Het speelvlak bestaat uit een 3 mm dikke, kras- en 
schokvaste, 193 x 102 cm grote MDF-plaat met rondom 
lopende aluminium strip. Een 220 volts compressor onder 
het speelvlak zorgt voor het noodzakelijke luchtkussen. 
De over het speelvlak gemonteerde scorebord/display 
informeert over de speelstand en is met een soundfunctie 
uitgevoerd, die bij elke score te horen is. Compleet met 
in hoogte verstelbare poten, 4 schuivers (doorsnede 9,6 
cm, hoogte 6,5 cm, 52 gram) en 4 pucks (doorsnede 
6,3 cm, hoogte 4 mm, 10,6 gram) van ABS-materiaal. 
Afmetingen: ca. 214x122x81 cm, hoogte incl. scorebord/
display: ca. 142 cm.
T2134 l Stuk 899,-
W 110 kg  

899,-

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
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Airhockey, Biljart & toebehoren




