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

 4 Extra speelplezier 
dankzij het rondlopen

OoTV W O Outdoor openbaar

Polymeerbeton
envrij oppervlak, zelfs na jaren. Geringe 
wateropname van minder dan 0,5%, daar-
door absoluut vorst- UV en zuurbestendig.

 4 UV- en weersbestendig
 4 Ontspiegeld oppervlak

Aluminium tafeltennis-
netcombinatie

Passend bij de door ons aangeboden ta-
fels voor buiten. 4 mm materiaaldikte. 
LxH: 152,5x 12 cm.
99 110 6800  4 mm Stuk 152,07 184,— 
99 110 6813  8 mm Stuk 189,26 229,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Incl. vastgeschroefde 
netcombinatie

Accesoires voor 1|, 2|, 6| en 7|

Outdoor tafeltennistafels

gen voor maximale standzekerheid. Deze 
tennistafel is niet alleen uiterst stabiel, 
maar vanwege de vormgeving van de on-
derbouw een blikvanger voor elke buiten-
installatie. Plaatdikte 30 mm, totaal ge-
wicht 415 kg, Zonder net geleverd. 
10 jaar garantie! 

Sport-Thieme Polymeerbeton 
tafeltennistafel “Profi“

Het bijzondere aan deze attractieve tafel-
tennistafel is haar stabiele en mooi ge-
vormde onderbouw van massief poly-
meerbeton. De gepatenteerde vertanding 
zorgt voor een eenvoudig samenvoegen 
van de onderdelen. Staven binnenin zor- Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Stalen-tafeltennis-
netcombinatie

Zeer stabiel gegalvaniseerd stalen net. 
Net en houder zijn stevig met elkaar ver-
bonden. Geschikt voor onze betonnen 
tafeltennistafels. LxH: 153x20 cm. 
99 275 5407   Stuk 254,55 308,—

Sport-Thieme Tafeltennistafel 
Polymeerbeton tafeltennista-
fel “Rondo”

Speel tafeltennis eens anders! De ronde 
tafeltennistafel heeft een ø van 240 cm en 
biedt veel plezier en lichaamsbeweging 
aan meerdere spelers tegelijk. Van poly-
meerbeton en zeer robuust biedt ze dezelf- Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

de voordelen dan een “normale” beton-
nen tafel voor gebruik buitenshuis. Het 
omlopende PVC-profiel beschermt de spe-
lers tegen letsels en de randen tegen be-
schadiging. Plaatdikte 30 mm, totaal ge-
wicht ca. 500 kg, levering met metalen 
net. 10 jaar garantie! 

Sport-Thieme Polymeerbeton 
tafeltennistafel “Champion”

De outdoortafel met afgeronde hoeken. 
Het bijzondere aan deze tafeltennistafel 
van de topklasse zijn de afgeronde hoe-
ken met een zeer grote radius van 120 
mm. Zij zorgen voor de veiligheid van de Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Plaatdikte 30 mm, totaal gewicht 415 kg, 
Levering incl. 4 mm aluminium net. 
10 jaar garantie! 

Ca. 75% lichter dan beton. In tegenstel-
ling tot normale beton-tafels bevat het 
polymeerbeton reactieshars, waardoor 
de tafeltennistafel fijner gebouwd is en 
toch sterker is. Absoluut glad en pori-

 4 Zeer goede 
speeleigenschappen

 4 Made in Germany

Incl. metalen 
net

Speeloppervlak:
Groen
Blauw
Antraciet

Speeloppervlak:
Groen
Blauw
Antraciet
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speler en voorkomen schade aan de 
tafel. Een gepatenteerde tandsysteem 
zorgt voor een eenvoudig samenvoegen 
van de aparte onderdelen. Daarom is de 
tafel ook geschikt voor zelfmontage. 

 4 Afgeronde hoeken: 
extreem veilig


