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Verplaatsbare en weerbestendige outdoor-volleybalsyste-
men aantrekkelijk in ieder detail:

Voor de hoogte instelling 
op de normhoogtes van 
2,10 m tot 2,43 m volstaat 
een druk op de knop.

De beproefde clamcleat-
techniek waarborgt comfor-
tabel en betrouwbaar beves-
tigen en losmaken van de 
touwen.

SunVolley® Beachvolleyball-Systemen

•         Het unieke spansysteem garandeert 
optimale netspanningen. Snel en een-
voudig opbouwen en afbreken, ook 
door één persoon.

•        Normnetmaten 9,50x1 m (behalve bij 
LC 600). Maaswijdte 10 cm.

•       Uit elkaar neembare staanders van 
aluminium.

•      Aluminium bodemplaten verhinderen 
het inzinken en wegglijden van de 
staanders.

•     Robuuste metalen haringen (geen 

problemen met haringen van kunststof !)
•    Draagtas slechts 1 m lang, daardoor ge-

makkelijk in ieder personenvoertuig on-
der te brengen.

Alle systemen van de basisuitrusting zijn 
geschikt voor het spelen op een grasveld 
en dankzij de SunVolley-zandkit ook 
bruikbaar op zand.

SunVolley Beach-volley-
bal inrichting “Plus”

Voor professionele spelers en 
gevorderden. 
De set bestaat uit:
•  Palen: geëloxeerd aluminium, ø 

50 mm, 3-delig, Clamcleat voor 
het spannen van het bovenste 
nettouw

•  Polypropyleen touwen en stalen 
haringen voor zijdelings aanspan-
nen

•  Net: 9,5x1 m, van polyester, ca. 3 mm, 
gevlochten, 4-puntsophanging, maas-
wijdte ca. 10 cm. Aan beide zijden in-
genaaide glasvezelstaven, rondom gele 
omranding, ca. 8 cm breed. Doorgetrok-
ken Kevlartouw boven, polyestertouw 
onder.

•  Compleet in opbergtas
•  Ca. 13 kg

SunVolley Beachvolley-
balinstallatie “Standard”

Voor school en recreatiesport. 
Set bestaat uit:
•    Palen: geëloxeerd aluminium, ø 

40 mm, 3-delig, Clamcleat voor het 
spannen van het bovenste nettouw

•    Polypropyleen touwen voor stalen ha-
ringen voor zijdelings aanspannen

•    Net: 9,5x1,00 m, van polyester, ca. 2 
mm, gedraaid. 4-puntsophanging, 
maaswijdte ca. 10 cm. Aan beide zij-
den ingenaaide glasvezelstaven, rond-
om gele omzoming, ca. 5 cm breed: 
doorgaand polyester touw boven en 
onder.

• Compleet in draagtas 

•    Ca. 9,5 kg.
• Optioneel met speelveldmarkering, van 
polyester touw, voor speelveldgrootte 
18x9 m
Zonder speelveldmarkering 
99 117 8904 Set 288,43 349,—
Met speelveldmarkering 
99 117 9008 Set 304,96 369,—

•  Beachvolleyballen pag.
Meteen meebestellen:
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Exclusief bij 
Sport-Thieme

Meer beachvolleybal-sets 
en accesoires in 
onze online-shop:
sport-thieme.nl
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 4 In lichte kwaliteit: 
voor scholen en clubs

 4 Zwaar en stabiel: voor 
professionals en kenners

• Optioneel met speelveldmarkering, 
van gordelband, 5 cm breed, voor speel-
veldgrootte 18x9 m of 16x8 m, pag. 98, 
3|
Zonder speelveldmarkering 
99 117 8500 Set 420,66 509,—
Met speelveldmarkering 
99 117 8601 Set 470,25 569,—
1178500 getest door TÜV Austria, Certificaatnr.: 
1955-PS19-335-Z

SunVolley beachvolleybal-installaties

Sunvolley  4 Optimale netspanning
 4 Eenvoudige montage
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