Opberging
B Optimale waterafvoer
B Hoge stabiliteit met laag gewicht
B Absoluut onderhoudsvriendelijk

30,95
REA® Kunststofkrat
Afmetingen: 60 x 40 x 43 cm, bodem en zijkanten met
geopende structuur. Kleur: grijs.
W2876 p

Stuk 30,95

399,95
REA materiaalwagen
Mobiele materiaalwagen voor het opbergen van al uw
zwemmaterialen. Deze is chloorwaterbestendig en heeft
een plat oppervlak waardoor deze makkelijk gereinigd
kan worden. Bevat 4 geruis- en streeploze kunststof
wielen, waarvan 2 met remmen. Biedt ruimte voor 3
plastic kratten (art. W2876), deze zijn niet inbegrepen.
Afmetingen (LxBxH): 54x66x180cm.

vanaf

®

W2873 l
W 24 kg

Stuk 399,95

67,95

Mobiele opslagkar
Deze opbergwagen is mobiel en gemakkelijk verrolbaar
dankzij 4 zwenkwielen. De transportwagen is ideaal
voor het snel en gemakkelijk opbergen van zwem- en
sportmaterialen voor trainers en lesgevers.
W2840 p
W2841 p
W2842 p
W2843 l
W 20 kg

42 cm
74 cm
106 cm
138 cm

Stuk 67,95
Stuk 99,95
Stuk 126,95
Stuk 159,95

vanaf

W2874 l
W 30 kg
W2875 l
W 38 kg

Zonder deksel

Stuk 461,95

Met deksel

Stuk 578,95

1.699,-

999,549,95

Aluminium materiaalwagen
Mobiele materiaalwagen uit speciaal aluminiumprofiel
Combi-materiaalwagen
en gegolfd raster met 2 inlegplanken en opzet bovenaan,
3 planken, vrije tussenhoogte 55/70 cm, bovenste plank ideaal geschikt voor het opslaan van sportmateriaal in
met twee schijdingen 15 cm hoog, met 30 haken aan een zwembad. Afmetingen (LxBxH): 125 x 62 x 120 cm.
de onderzijde, mobiel met edelstaal-nylonzwenkwielen Ringogen aan de schuifdeuren maken het mogelijk om een
zonder remmen. Afmetingen: (LxBxH): 138 x 60 x 175 cm. slot aan te hangen (niet inbegrepen). Levering in delen.
W2845 l
W 34 kg

Stuk 549,95

W2773 l
W 40 kg

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

Stuk 999,-

461,95

REA® Materiaalwagen
Afmetingen (LxBxH): 120 x 70 x 93 cm. 4 kunststof
zwenkwielen, waarvan 2 met remblokjes. Bestand tegen chloorwater, geen corrosie, vlak oppervlak voor
eenvoudige reiniging.

Aluminium materiaalwagen
Materiaalwagen uit aluminium met 3 traploos verstelbare
inlegplanken en opzet bovenaan. Afmetingen (LxBxH):
150 x 62 x 148 cm. Inplugbare constructie, roest- en
onderhoudsvrij. Aluminium schuifdeuren en gegolfd
raster rondom. Open constructie voor een snelle wateruitloop en optimale droging van het materiaal. Levering
in delen, zonder slot.
Stuk 1.699,-

W2765 l
W 61 kg
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