
100 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Beachvolleybal Tornooinet 
voor speelveld 18x9 m

Voor paalafstand 11 m. Van polyester, 
knopenloos, ca. 3 mm dik. Met zijdelings 
ingewerkte glasvezel-polyesterstaven die 
voor een perfect hangend net zorgen. Bo-
ven met Kevlar trouw 11,70 m lang, onder 
met 4 mm dikke spandraad. 4-puntsop-

Beachvolleybal - netten & grondbussen/bodemhulzen

Sport-Thieme Beachvolleybal-
net “Comfort”

Voor speelvelden van 16x8 m of 18x9 m. 
Van polyethyleen, knopenloos, ca. 2,3 mm 
dik. Met zijdelings ingewerkte glasve-
zel-polyesterstaven die voor een perfect 
hangend net zorgen. 6-puntsophanging, 
aan beide zijden 3 spandraden en snelslui-
tingen.  Rondom versterkte omranding, ca. 
50 mm breed, geel. Nethoogte: 1 m, 

Beachvolleybalnet uit 
Dralo

Het stevige volleybalnet in attractief de-
sign. Van verzinkte staaldraadtouwen 
(Dralo) ca. 2 mm dik. Bovenste omranding 
van gecoat weefsel, ca. 160 mm breed, 
geel. Op elke zijde 2 spantouwen van 
staalkabel, ca. 100 cm lang. Netafmetin-
gen volgens internationaal voorschrift 
BxH: 9,5x1 m, maaswijdte van ca. 10 cm. 
Ook te gebruiken met standaardvolleybal-
palen.
Optioneel met kunststof ommanteling , 
ca. 2,5 mm dik, groen. Mochten spelers nu 
en dan in het net grijpen, zijn ommantelde 

 4 4-punts-ophanging
 4 Vandalisme beveiligd

Grondbus voor 
beachvolleybal 
palen ø 83 mm

Voor het inbetonneren bij zan-
dige ondergrond. Uit edelstaal 
V2A, voor speelpalen ø 83 mm. 
Inplanting in de grondbussen 
35 cm, totale lengte ca. 70 cm. 
Met afdekkap. 
99 151 5611   Stuk 95,04 115,—

Beachvolleybal Tornooinet 
voor speelveld 16x8 m

Voor paalafstand 10 m.Van polyester, kno-
penloos, ca. 3 mm. Met zijdelings inge-
werkte glasvezel-polyesterstaven die 
voor een perfect hangend net zorgen. Bo-
ven met een Kevlartouw 10,70 m lang, on-
der met een 4 mm dikke spandraad. 
4-puntsophanging, 2 spandraden en snel-
sluitingen aan beide zijden. Rond-

Sport-Thieme Grond-
bus/Bodemhuls voor 
beachvolleybalpalen 
80x80 mm om in te  
betonneren

Voor het inbetonneren bij zan-
dige bodem. Staalconstructie, 
vuurverzinkt, voor speelpalen 
80x80 mm. Insteekdiepte in de 
grondbus 35 cm, totale lengte 
ca. 70 cm. Met afdekkap. 
99 113 8102   Stuk 97,52 118,—

Grondbus 
voor beachvolleybal-
palen ø 83 mm

Ideaal voor vast te installeren 
installaties! Staalconstructie 
met aanschroefplaat, vuurver-
zinkt, voor speelpalen ø 83 mm. 
Om vast te schroeven op funde-
ring van beton.  Insteekdiepte 
35 cm, totale lengte ca. 36 cm. 
Met afdekkap. 
99 117 8119   Stuk 94,21 114,—

Sport-Thieme Grond-
bus/Bodemhuls voor 
beachvolleybalpalen 
80x80 mm om op be-
ton te schroeven

Om op een fundering van be-
ton vast te schroeven. Staal-
constructie met aanschroef-
plaat, Thermisch verzinkt, voor 
speelpalen 80x80 mm. Insteek-
diepte in de grondbus 35 cm, 
totale lengte ca. 36 cm. Met af-
dekkap. Zonder schroeven. 
99 113 8001   Stuk 90,08 109,—

•   Kunststof ommante-
ling

•   Zonder ommanteling

Uitvoeringen

 4 6-punts-ophanging
 4 In 2 lengtes leverbaar

 4 4-punts-ophanging

 4 4-punts-ophanging

om versterkte omranding, ca. 80 mm 
breed, neongeel. Netafmetingen (BxH): 
8,50x1 m, maaswijdte: ca. 10 cm. Net-
kleur: zwart. 
99 117 8311   Stuk 119,83 145,—

netten aanzienlijk zachter en aangena-
mer. 
Zonder ommanteling 
99 115 6427 Stuk 891,74 1.079,—
Met kunststof ommanteling 
99 116 3908 Stuk 1.015,70 1.229,—

maaswijdte 10 cm. Netkleur: zwart.
Netlengte: 8,5 m 
99 117 8337 Stuk 111,57 135,—
Netlengte: 9,5 m 
99 117 8324 Stuk 111,57 135,—

Beachvolleyballen pagina
Meteen meebestellen:

35

ø 83 mm
Profiel 5| 6| 80x80 mm

Profiel 7| 8|

1 2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

hanging, aan beide zijden 2 spantouwen 
en snelsluitingen. Rondom versterkte om-
randing, ca. 75 mm breed, neonpink. Ne-
tafmetingen BxH: 9,50x1 m, maaswijdte 
ca. 10 cm. Netkleur zwart. Met DVV 1 
keurmerk Beach. 
99 117 8308   Stuk 136,36 165,—

Grondbussen/Bodemhulzen


