Badmintonpalen

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

BADMINTONPALEN IN GRONDBUSSEN

vanaf

189,-

Kübler Sport ® mobiele Badminton-palen
SCHOOL
Mobiele badminton-paal van staal met
kunststofcoating, 40 x 40 mm profiel,
inclusief transportwielen, 25 kg eigengewicht, 155 cm hoogte. Levering gedemonteerd.
D3990 l
W 29 kg

Stuk 199,vanaf 2 Stuk 189,-

vanaf

249,-

D1311 l
D1310 l
W 20 kg

Extra gewicht voor Badmintonpalen SCHOOL
Extra gewicht voor de mobiele badminton-palen, 20 kg. Passend voor D3990
& D3992.
D3991 y

D3994 l
W 16 kg

Stuk 89,-

83 mm rond
80 x 80 mm
vierkant

229,Alu-Badmintonpalen
Een leuk alternatief voor de vrijstaande
badmintonpalen, waarvan het nut meer dan
bewezen is, want er zijn bodemhulzen in
de meeste indoor en outdoor speelvelden.
Oppervlakte geëloxeerd, zilver-mat.
Paar 229,-

D1312 l
W 20 kg

Paar 279,Paar 279,-

50,95
Badmintonondersteuningspaal
Uit aluminium, met een barstvrije kunststof
voetbasis. Ideaal voor multi-court velden.
De voet: geel of rood kleur gesorteerd

89,-

Stuk 109,-

80 x 80 mm

Ø 83 mm

Kübler Sport® mobiele Badminton-middenpalen SCHOOL
Mobiele badminton-midden-paal van
279,staal met kunststofcoating, 40 x 40 mm
profiel, inclusief transportwielen, 45 kg
eigengewicht, 155 cm hoogte. Levering Badmintonpalen met ingewerkt spanmegedemonteerd.
chanisme
Stuk 279,- Deze badmintonpalen met inwendig spanD3992 l
vanaf 2 Stuk 249,- mechanisme zijn optioneel verkrijgbaar in
W 49 kg
vierkant profiel 80x 80 mm of rond profiel
Ø 83 mm. Eenvoudig en snel bevestigen en
lossen van het net door gebruik te maken
van een speciale spindel. Aluminiumgietstukken als deksels en kabelgeleiders.
Oppervlakte geanodiseerd, mat zilver,
inclusief roestvrije bevestigingshaken en
bijzonder stabiele bodemhulzen - insteekdiepte 350 mm - met deksels.

109,-

Kübler Sport ® Badminton-midden-paal
SCHOOL in bodemhulzen
Badminton-midden-paal van geplastificeerd staal in bodemhulzen, 40 x 40 mm
profiel, inclusief huls en deksel, 155 cm
hoogte. Levering gedemonteerd.

Ingewerkte spaninrichting

80 x 80 mm

Kübler Sport ® Badminton-palen SCHOOL
in bodemhulzen
Badminton paal van geplastificeerd staal in
bodemhulzen, 40 x 40 mm profiel, inclusief
huls en deksel, 155 cm hoogte. Levering
gedemonteerd.

D1793 p

Stuk 50,95

Stuk 89,-

D3993 l
W 16 kg

31,95

14,95
Spangordel
Met zelfsluitende gesp. De universele
snelspanner.
D1801 p

Stuk 14,95

8,45

25,95

Wandsteun
Ideaal voor het ophangen van de netbeugel voor het
praktisch opbergen van opgerolde netten.
Voorspanlijn ISI-LINK
Stuk 31,95 Met behulp van deze voorspanningsband,
V1760 p
Badminton scheidsrechtersstoel
kan het net snel en eenvoudig op de geVeilige en stabiele scheidsrechterstoel uit aluminium Net-oprolbeugel
wenste speelhoogte gebracht worden.
volgens DIN EN 131 incl. rubberen voetjes, comfortabele Ideaal voor het opbergen van sportnetten ( volleybal, Zodoende zal het aanspannen tot de
stoel uit kunststof en schrijftafel. Zithoogte: 160 cm
tennis, badminton,... ). Geen netknopen meer, snelle zwengel duidelijk worden gereduceerd.
Totale lengte 65 cm, met karabijnhaak.
Stuk 279,- op- en afbouw, praktische opberging.
D1729 l

279,-

W 20 kg

228

www.spor tenspel.be

V1570 p

Stuk 25,95

V2505 p

Stuk 8,45

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

