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

Donic Tafel-
tennistafel 
“World 
Champion TC”

Stel nieuwe normen! De 
Donic tafeltennistafel “Wor-

ld Champion TC” overtuigt met 
een 25 mm dik Nanogrip-opper-

vlak en een robuuste onderbouw. 
Het is precies deze interactie die zorgt 
voor uitstekend balstuitgedrag en optima-
le speeleigenschappen. Het zorgvuldige 
productieproces en het gebruik van vrij-
wel uitsluitend torsiebestendige metalen 
profielen zorgen voor een uitzonderlijke 
stabiliteit voor vele jaren spelen. Dankzij 
het speciale ontwerp is de tafeltennistafel 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
biedt een comfortabele beenruimte van 
40 cm. 

 4 Incl. netcombinatie
 4 Eenvoudig opbouwen en 
afbreken

xxx
Meteen meebestellen:
•   Bijhorende 

netten pag.
•  Tafeltennisbats  

vanaf pag.
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Tafeltennistafels

Groen RAL 6012
Blauw RAL 5000

Groen RAL 6012
Blauw RAL 5000

Groen RAL 6012
Blauw RAL 5000

WT OoOV Wedstrijd

Donic Tafeltennistafel 
“Delhi SLC” ITTF

Wedstrijdtafel met ITTF-vergunning con-
form EN 14468-1 klasse A voor topsport. 
Super compact systeem voor een snel op-
bouwen en afbreken.De Donic tafeltennis-
tafel “Dehli SLC” maakt indruk met zijn 
geavanceerde beveiligingssysteem en Su-
per Compact-technologie. Het biedt per-
fecte functionaliteit en de hoogste beveili-
gingsstandaard. Het 22 mm dikke opper-
vlak overtuigt dankzij de hoogste gelijk-
matigheid, is krasvast en duurzaam. 
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

1 

Donic Tafeltennistafel 
“Delhi 25” ITTF

Wedstrijdtafel met ITTF-vergunning con-
form EN 14468-1 klasse A voor topsport. 
Het super compacte systeem is snel opge-
bouwd en afgebroken. Met hoogwaardig 
en krasvast 25 mm oppervlak, constructie 
zeer stabiel en tegen corrosie beschermd. 
Levering gereed voor het spel, geen 
montage nodig. 

 4 Incl. netcombinatie
 4 Geringe opbergafmetingen
 4 De klassieker van Donic
 4 Perfect voor plastic ballen

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.
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576,86
vanaf
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 4 Incl. netcombinatie
 4 25 mm plaatdikte
 4 Nano Grip speeloppervlak
 4 Tafeltennistafel van Topkwaliteit

Rolstoel
gebruik

Rolstoel
gebruik

Rolstoel
gebruik


