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Accessoires

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Vloermarkeringstape
Voor de markering van badmintonspeel-
velden. De tape hecht op alle effen, stof- 
en vetvrije vloeren. Deze is flexibel en laat 

rechte lijnen toe. Laat zich 
zonder problemen 
verwijderen zonder resten. 

Voor een volledig speelveld 
zijn ca. 4 rollen nodig. Rollengte 33 

m, 38 mm breed, kleur wit. 
99 129 9700   Rol 14,83 17,95 
 Basisprijs per m 0,45 0,54 
vanaf 4 per Rol 13,18 15,95 
 Basisprijs per m 0,40 0,48

Het Katrolsysteem 
Voordelen van het katrolsysteem :
•     Makkelijk en snel opspannen van het net
•    Makkelijk bedienbaar
•   Ook door jongeren zonder moeite aan te 

spannen

Sport-Thieme Grondbussen/
bodemhulzen voor 
badmintonpalen

Grondbussen geschikt voor palen 10|, 
80x80 mm . Uit aluminium, 350 mm lang. 
Met afsluitdeksel. 
99 140 0902   Stuk 33,02 39,95

•   Badmintonrackets 
en -ballen pagina

•  Scorebordsysteem 
pagina

128–129

147

Badminton Training 
en Toernooi Netten

BxH: 6,02x0,76 m, uit polypropyleen, 
maaswijdte ca. 18 mm, zwart.

Benaming
Toepassing
Volgens DIN EN 1509
Koorddikte net
Geschikt voor:
· Stationaire palen in grondbussen
· Vrijstaande, mobiele palen
Met zijdelings ingewerkte polyes-
ter staven
Met gordelspanner
Aantal netten
Lengte Kevlar-touw
Artikelnummer
Prijs/stuk
Getest door / cert.Nr.

1| Badminton-Net 
“Training”

Trainingsnet
-

ca. 1 mm

-

-
1

10|
–

6,6 m
99 116 6907
39,63 47,95

–
8| 9| 11|

8 m
99 116 6910
43,76 52,95

2| Badminton-Net 
“Champion”
Toernooinet

–
ca. 1,2 mm

–
10|
–
–
–
–
–

6,6 m
99 116 7708
60,29 72,95

3| Badminton-Net
“Competition”

Toernooinet
•

ca. 1,2 mm

-
8| 9| 11|
•

•
1

8 m
99 117 1600
72,69 87,95

4| Badminton-Net voor 
meervoudige speelvelden

Trainingsnet
-

ca. 1,2 mm

8| 9| 11|
–

–
2

15 m
99 117 1323
98,35 119,—

3
23 m

99 117 1336
147,93 179,—

4
31 m

99 117 1349
189,26 229,—

Zijdelings ingewerkte polyesterstaven 
zorgen bij het “Competition” net voor 
een exacte opstelling.

Badminton

TÜV Oostenrijk, certificaatnr: 0325-PS16-123.7-Z

Gordelspaninrichting
Gordelspanner met klemvergrendeling 
en 2 haken voor een betere spanning 
op het net . Gemaakt van ca. 25 mm 
breed polyester weefsel, gestrekte leng-
te ca. 100 cm. Spanmogelijkheden on-
eindig vanaf 15-60 cm. Kan ook nadien 
worden ingebouwd in elk badminton 
net.

2 mogelijkheden voor netspanning  aan de palen

Meteen meebestellen:

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Badminton-Court

Badminton-Courts 
vindt u op:
sport-thieme.nl

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Danny schreef:
“Zeer goede kwaliteit”

Badminton-Netten Voor meerdere speelvelden, netten voor badmintontraining en toernooi geschikte versies. 
Badmintonnetten zijn op aanvraag verkrijgbaar in speciale maten.

1 2 3 4 

6 

7 

Sport-Thieme 
Netoprolwagen 
“Badminton”

Voor een eenvoudig en snel op- en af-
rollen van badmintonnetten. Voor ca. 6 
netten van 6,02 m. Stabiele constructie 
van buizenstaal met 4 wielen. 
Zonder net. 
99 116 2703   Stuk 152,89 185,—

5 

39,63
vanaf

Onze
tip


