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Sport-Thieme Tafeltennistafel 
“All Terrain”

Weerbestendige outdoor tafel voor scho-
len en clubs. Met een 6 mm dikke melami-
ne harsplaat en een Compact-onderstel 
(type 4b). Een hoogteversteller aan 
de achterste poten om oneffenheden tot 

Top Prijs!

Top Prestatie!

2| Master
Sport-Thieme

–
B

Compact
–
•

184x72x155 cm
87 kg

Groen of blauw
Fijnspaanplaat

19 mm
–
•
–

99 250 5800
99 250 5813

354,55 429,—
329,75 399,—

T

Compact: Verplaatsbare tafel met onderstel voor beide speelhelften, waarbij de ene helft onafhankelijk van de andere kan opgeklapt worden*

Tafeltennistafels

De éénhandige bediening maakt dit vei-
ligheidssysteem zo comfortabel. De op-
vallende greep is in elke stand van de 
tafel en van alle zijden zichtbaar. De 
trekstang onder het speeloppervlak ont-
grendelt beide zekeringen gelijktijdig. 
Opdat de vergrendelingen automatisch 
zouden grijpen, moeten de speelopper-

vlakken in de opbergpositie steeds in de 
verticale stand worden gebracht. In de 
speelstand worden de vergrendelingen 
reeds betrouwbaar ingeschakeld nog 
voor het bereiken van de horizontale 
stand. Op deze manier waarborgt de ta-
feltennistafel ook bij oneffen standvlak-
ken een grote standvastheid.

Smart
Manual
System

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel

Afdekhoes
Weerbestendige afdekhoes 
voor de tafeltennistafel “All 
Terain”, 3|. HxLxB: 
150x160x55-80 cm. 
99 110 3029   Stuk 29,71 35,95

Accessoires voor 3|

3 
4 

5 jaar
garantie

SMS (Smart Manual System)

 4 Optimale universele tafel voor scholen en clubs
 4 Geschikt voor binnen en buiten

Smart
Manual
System

1| School
Sport-Thieme

•
B

Compact
–
•

184x70x155 cm
100 kg
Blauw

Fijnspaanplaat
22 mm
•
•
–
–

99 250 6308
362,81 439,—
338,02 409,—

Model
merk
toepassing
DIN EN 14468-1
klasse
systeem *
Plaathelften afzonderlijk
afspelen
Opstel afmetingen LxBxH
ca. gewicht
Kleur speloppervlak
Materiaal speloppervlak
plaatdikte
Geschikt voor rolstoelen
Levering inclusief net
Antraciet
Groen
Blauw
Prijs per stuk
Prijs vanaf 2 stuks per stuk

T

Top Prijs!

Top Prestatie!

414,88

 4 Weerbestendig
 4 Krasvrij 
oppervlak

 4 Incl. Outdoor-net

vanaf

Met vastgeschroefde 
netcombinatie

OoTV W O

3| All Terrain
Sport-Thieme

•
C

Compact
–
•

153x70x155 cm
75 kg

Antraciet
Melamine

6 mm
–
•

99 205 6702
–
–

433,88 525,—
414,88 502,—

30 mm te compenseren. 4 zwenkbare 
dubbele wielen met rubberen loopvlak. 
Vergrendelbaar via SMS-veiligheidssys-
teem - ontgrendelbaar met slechts één 
hand! Incl. bats- en balhouder (niet ge-
vuld). 5 jaar garantie. 
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