
Voetbaltennis Set
Hoog kwalitatief en stabiele voetbaltennis set. De set bevat 2 palen (L 175 cm) 
met stalen pin, spanlijnen en een net (L 3 m, H 80 cm). De nethoogte kan worden 
aangepast tot 175 cm. Natuurlijk is deze set ook bruikbaar voor andere sporten zoals 
badminton of volleybal. Het opstellen is snel en gemakkelijk. Maten paal: Ø 5 cm, H 
175 cm; net: L 300 cm, H 80 cm.
F1945 p Set 83,95

Kopbal pendel Set
Deze kopbal set bestaat uit een mobiele kopbal slinger (F3782), evenals een kwaliteits 
volle slingerbal (F3752).  Uitstekende  prijs/kwaliteit verhouding.
F3773 p Stuk 59,95

Bi-Rebounder
Ideaal coördinatie en trainingstoestel met 2 verschillende rebounders. Eén kant met 
5 x 5 cm mazen voor rechte rebound, en één kant met grove 10 x 10 cm mazen voor 
onregelmatige rebound voor training van reactiesnelheid en keeper training. Frame 
135 x 135 cm, poedercoating, gewicht 19 kg. Met nylon netten.
F3780 p Stuk 329,95

329,95
SoccerWave® Jr.
Deze innovatieve Rebounder verbetert optimaal de technische voetbalvaardigheden 
dankzij de 2 verschillende zijden. Met de SoccerWave® wordt de vlakke bal in een boog 
teruggespeeld. De hoge bal moet dus technisch verwerkt worden. De linkerzijde heeft 
een grotere hoek en dus een hogere rebound dan de rechterzijde. De achterzijde van 
de SoccerWave® laat elke bal vlak terugstuiten. SoccerWave® Jr. is ideaal voor  elke 
technische  voetbaltraining. Ook voor privédoeleinden garandeert de SoccerWave® 
een hoge fun- en spelfactor. Voor een stabiele bevestiging kan het product in het 
gras of speelveld verankerd worden.
F3777 p Stuk 234,95

Ball-Trainer 2 in 1
Voorzijde: 120 x 80 cm Minidoel (volledig gelast), achterzijde: slagwand gemaakt 
van kunststof platen met 7-voudige instelbare kantelhoek voor pas- of goaltraining. 
Incl. transportrollen. Totale afmetingen: 1,36 x 0,88 x 0,93 m, gewicht: ca. 50 kg.
F1940 l Stuk 1.199,-
W 60 kg vanaf 2 Stuk 1.099,-

Exit® Rebounder Tempo Omni-Trainer
Rebounder met twee zijden en instelbare hoek. Materiaal: staal, afwerking: verzinkt 
en gepoedercoat, kleur: groen / zwart. Netten inbegrepen. Levering niet gemonteerd. 
Afmetingen: hoogte 119 cm, breedte 130 cm, diepte 123 cm, gewicht 17 kg.
F3785 y Stuk 119,-

NIEUW

- Ideaal coördinatie- en trainingsmiddel voor vele balsporten 
- Verschillende maasbreedtes voor verschillende rebound 
- Gelijktijdige training mogelijk dankzij twee zijden

SOCCERWAVE® JR.

 B Innovatieve rebounder met 2 zijden, platte 

rebound en hogere vliegende bal

vanaf 1.099,-83,95

59,95

234,95
329,95

119,-

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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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517Techniektraining
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