
127

Ballen
Team

sport
Atletiek

O
bjectuitrusting

Zw
em

m
en

Fitness
Turnen

Fysiotherapie
Recreatiespelen

Service
Psychom

otoriek

Advies en bestelling: 085-3015552 info@sport-thieme.nl sport-thieme.nl/  Teamsport

 4 Met 
voetsteun

Sport-Thieme Badmintonpa-
len met extra gewicht

De palen 10| met extra gewicht ( 54 kg). 
Op grond van het verhogen van het eigen 
gewicht met ca. 63 kg naar ca. 117 kg per 
paal zijn de installaties uiter-
mate stabiel. Daarbij zijn 
ze ideaal voor meervou-
dige speelvelden. Leve-
ring zonder net. 10 jaar 
garantie! 

Sport-Thieme 
Badminton-
palen voor 
grondbussen

Badmintonpalen van hoog-
waardig, geëloxeerd alumi-
nium om in grondbussen te 
steken. Ca. 195 cm, matzil-
ver, met net- en spanhaken. 
Insteekdiepte 350 mm. Pro-
fiel 80x80 mm. Zonder 
grondbussen. 

10| Sport-Thieme Badminton-palen

Enkel speelveld
Staal

40x40 mm

11|  Sport-Thieme Badminton-palen 
met extra gewichten

Meervoudig speelveld
Staal

40x40 mm

12|  Sport-Thieme Verrolbare 
middenpaal

Meervoudig speelveld
Staal

40x40 mm

TÜV Oostenrijk / 1091-PS15-232.6

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Badminton

Middenpaal

Meteen meebestellen:

Voor meerdere speelvelden

Katrolsysteem

Steunvoeten

Profiel 40x40 mm

9 

Sport-Thieme Steun-
palen met ronde voetsteun

Deze palen worden gebruikt om bij meer-
voudige speelvelden de voorgeschre-
ven hoogte te bereiken. Van kunststof, 
met ronde platte voetsteun ca. 1,55 m 
hoog, ø ca. 50 mm. Met ingefreesde groef 
om het net aan de paal te bevestigen. Le-
vering zonder netten. 10 jaar garantie! 
99 116 3605   Stuk 38,80 46,95

13 

12 

13 

10 jaar
garantie

10 jaar
garantie

Prijs-Tip!

38,80

Badminton-PalenConform de voorschriften van de norm DIN EN 1509. 
De geringe hoogte, zonder extra stutten zorgt voor veiligheid .

296,69
vanaf

Sport-Thieme 
Badmintonpalen 
met ingebouwd 
spanmechanis-
me

Badmintonpaal met 
inwendig spanmecha-
nisme, technisch ge-
anodiseerd oppervlak, 
mat zilver. Roestvrije be-
vestigingshaken, zodat u het net gemakke-
lijk kunt ophangen. De badmintonpa-
len worden 35 cm in de grond gestoken 
en zijn voorzien van afdekkappen. Lengte 
ca. 195 cm

8 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Sport-Thieme 
Badminton-palen

Onze vrijstaande badmintonpalen zijn ont-
worpen volgens de voorschriften van DIN 
EN 1509 en de DBV. Stabiel volledig stalen 
ontwerp, profiel 40x40x2 mm, blauw ge-
verfd, ca. 155 cm hoog. Massief materiaal 
in de voet, LxB: ca. 66x62 cm. Incl. 2 gro-
te, zijdelings bevestigde zwenkwielen en 4 
rubberen voeten die de vloer beschermen.
Voordelen: De lage totale hoogte zonder 
extra stutten verhoogt de veiligheid. Voor 
een snelle montage en demontage is de 
paalconstructie ontworpen om al liggend 
te worden gemonteerd. Het hoge gewicht 
en de 4 rubberen buffers aan de onderkant 
zorgen voor een hoge stabiliteit. Aan elke 
voet is een oogje gelast, waardoor het net 
volgens de voorschriften en een exacte 
hoogtebepaling kan worden gespannen. 
10 jaar garantie!

10 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

11 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

11 
Met extra gewicht

 4 Makkelijk en snel 
opspannen van de 
netten

Profiel 80x80 mm

Profiel ø 83 mm 
(boven. afb.)

Keuze:

Profiel 80x80 mm

Sport-Thieme 
Verrolbare Middenpaal

Voor meerdere speelvelden naast el-
kaar. Aan beide zijden kunnen badmin-
tonnetten zoals voorgeschreven worden 
gemonteerd en gespannen. Stabiel volle-
dig stalen ontwerp, profiel 40x40x2 mm, 
blauw geverfd, ca. 155 cm hoog. Massief 
materiaal in de voet, LxB: ca. 73x35 cm. 
Incl. 2 zijwielen en 4 rubberen bumpers 
die de vloer beschermen. Ongeveer 70 kg 
per paal. Met 2 gelaste ogen voor het 
spannen van het net. 10 jaar garantie! 

12 

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

10 jaar
garantie

8 | Badmintonpaal met intern 
spanmechanisme
Gewoon speelveld

aluminium

Binnen liggend

Sport-Thieme badmintonpalen

Grondbussen/Bodemhulzen 
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Naam

Toepassing
Materiaal
Profiel
Aantal
Incl. spansysteem ( info zie links)
. Gordelspansysteem
· Katrolsysteem
Alternatief spansysteem
Artikelnummer
Prijs
Prijs vanaf 2 stuks
Getest door/Cert.nr.

80x80 mm
paar

–
–

99 145 2105
279,34 338,— 

per paar

ø 83 mm
paar

–
–

99 145 2118
279,34 338,— 

per paar

9 | Palen voor grondbussen

Gewoon speelveld
aluminium
80x80 mm

paar

–
–

Net- en spanhaken
99 114 1506

285,12 345,—
 per paar

Stuk

•
–
–

99 116 3562
321,49 389,—
296,69 359,—

Stuk

–
•
–

99 116 3575
428,93 519,—
404,13 489,—

Stuk

•
–
–

99 116 8134
511,57 619,—
461,98 559,—

Stuk

–
•
–

99 116 8147
619,01 749,—
569,42 689,—

Stuk

•
–
–

99 118 6909
354,55 429,—

–

Stuk

–
•
–

99 118 6912
453,72 549,—

–


